∆ΕΛΤΙΟ ∆Ε∆ΟΜEΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) n° 1907/2006 - REACH)
Groupe V33 / V33
V33 RENOVATION FLOOR TILES - 1389

'Εκδοση 1.2 (06/10/2016) - Σελίδα 1/6

∆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 RENOVATION FLOOR TILES
Κωδικός προϊόντος : 1389.
1.2. Συναφείς προσδιοριζόµενες χρήσεις της ουσίας ή του µείγµατος και αντενδεικνυόµενες χρήσεις
Χρώµα
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.
Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση (EUH208).
Αυτό το µείγµα δεν παρουσιάζει κίνδυνο από φυσικούς παράγοντες. Ανατρέξτε στις συστάσεις που αφορούν στα λοιπά προϊόντα που
υπάρχουν στην εγκατάσταση.
Το παρόν µείγµα δεν ενέχει κανέναν κίνδυνο για την υγεία, εκτός από πιθανές οριακές τιµές επαγγελµατικής έκθεσης (βλέπε παράγραφο 3
και 8).
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.
πρόσθετη επισήµανση :
EUH208
Περιέχει 1,2-ΒΕΝΖΙΣΟΘΕΙΑΖΟΛ-3(2H)-ΟΝΗ. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.
∆ηλώσεις προφύλαξης - Γενικές :
P102
Μακριά από παιδιά.
∆ηλώσεις προφύλαξης - Πρόληψη :
P271
Να χρησιµοποιείται µόνο σε ανοικτό ή καλά αεριζόµενο χώρο.
∆ηλώσεις προφύλαξης - ∆ιάθεση :
P501
∆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.
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ΤΜΗΜΑ 3 : Σύνθεση/πληροφορίες για τα συστατικ
3.2. Μείγµατα
Σύνθεση :
Προσδιορισµός
INDEX: Z190
CAS: 13463-67-7
EC: 236-675-5
REACH: 01-2119489379-17

(ΕK) 1272/2008

TITANIUM DIOXIDE
INDEX: 613_088_00_6
CAS: 2634-33-5
EC: 220-120-9
1,2-ΒΕΝΖΙΣΟΘΕΙΑΖΟΛ-3(2H)-ΟΝΗ

Σηµείωση
[1]

GHS06, GHS05, GHS09
Dgr
Acute Tox. 4, H302
Skin Irrit. 2, H315
Skin Sens. 1, H317
Eye Dam. 1, H318
Acute Tox. 2, H330
Aquatic Acute 1, H400
M Acute = 1

%
10 <= x % < 25

0 <= x % < 0.05

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 έκθεσης διά εισπνοής :
Σε περίπτωση αλλεργικής αντίδρασης, συµβουλευτείτε γιατρό.
Σε περίπτωση πιτσιλίσµατος ή επαφής µε το δέρµα :
Σε περίπτωση αλλεργικής αντίδρασης, συµβουλευτείτε γιατρό.
Σε περίπτωση καταπόσεως :
Συµβουλευτείτε 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
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.
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 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.
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6.3. Μέθοδοι και υλικά για περιορισµό και καθαρισµό
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.
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
∆εν διατίθενται στοιχεία.
Αποθήκευση
Φυλάξτε το µακριά από τα παιδιά.
Προφυλάξτε το από το ψύχος.
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 :
- Γαλλία (INRS - ED984 :2012) :
VME-ppm : VME-mg/m3 : VLE-ppm :
CAS
13463-67-7
10
- Ελλάς (90/1999) :
CAS
TWA :
STEL :
∆άπεδο :
13463-67-7
10 mg/m3

VLE-mg/m3 : Σηµειώσεις :
Ορισµός :

TMP N° :
-

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 γυαλιά ασφαλείας που συµµορφώνονται µε το πρότυπο EN166.
- Προστασία των χεριών
Να φοράτε κατάλληλα προστατευτικά γάντια σε περίπτωση παρατεταµένης ή επαναλαµβανόµενης επαφής µε το δέρµα.
Τύπος συνηστώµενων γαντιών :
- Φυσικό λατέξ
- Ελαστικό νιτριλίου (Συµπολυµερές ακρυλονιτριλίου-βουταδιενίου (NBR))
- PVC (Πολυχλωρίδιο του βινυλίου)
- Βουτυλικό καουτσούκ (Συµπολυµερές ισοβουτυλενίου-ισοπρενίου)
- Προστασία του σώµατος
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.
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ΤΜΗΜΑ 9 : Φυσικές και χηµικές ιδιότητες
9.1. Στοιχεία για τις βασικές φυσικές και χηµικές ιδιότητες
Γενικές πληροφορίες
Φυσική κατάσταση :

παχύρρευστο υγρό

Σηµαντικές πληροφορίες για την υγεία, την ασφάλεια και το περιβάλλον
pH :
δεν καθορίζεται.
ελαφρώς βασικό.
Σηµείο / περιοχή βρασµού :
δεν έχει σχέση.
Περιοχή σηµείου αναφλέξεως :
δεν έχει σηµασία.
Πίεση ατµού (50°C) :
δεν έχει σχέση.
Πυκνότητα :
>1
Υδατοδιαλυτότητα :
Μπορεί να αραιωθεί.
Σηµείο / περιοχή τήξης :
δεν έχει σηµασία.
Θερµοκρασία αυτανάφλεξης :
δεν έχει νόηµα.
Σηµείο / περιοχή αποσύνθεσης :
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
10.6. Επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης
Η θερµική αποσύνθεση µπορεί να εκλύσει/σχηµατίσει :
ΤΜΗΜΑ 11 : Τοξικολογικές πληροφορίες
11.1. Πληροφορίες για τις τοξικολογικές επιπτώσεις
∆εν διατίθενται στοιχεία.
11.1.1. Χηµικές ουσίες
Κανένα τοξικολογικό στοιχείο δεν είναι διαθέσιµο για τις ουσίες.
11.1.2. Μείγµα
Ευαισθητοποίηση του αναπνευστικού ή του δέρµατος :
Περιέχει τουλάχιστον µία ευαισθητοποιητική ουσία. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.
ΤΜΗΜΑ 12 : Οικολογικές πληροφορίες
12.1. Τοξικότητα
12.1.1. Ουσίες
1,2-ΒΕΝΖΙΣΟΘΕΙΑΖΟΛ-3(2H)-ΟΝΗ (CAS: 2634-33-5)
Τοξικότητα για τα ψάρια :
∆ιάρκεια έκθεσης : 96 h
Τοξικότητα για τα µαλακόστρακα :

∆ιάρκεια έκθεσης : 48 h
NOEC = 1.21 mg/l
Είδος : Daphnia magna
∆ιάρκεια έκθεσης : 21 days
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∆ιάρκεια έκθεσης : 72 h

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.
12.2.1. Ουσίες
1,2-ΒΕΝΖΙΣΟΘΕΙΑΖΟΛ-3(2H)-ΟΝΗ (CAS: 2634-33-5)
Βιοαποικοδόµηση :
∆ιασπάται γρήγορα.
12.3. ∆υνατότητα βιοσυσσώρευσης
∆εν διατίθενται στοιχεία.
12.3.1. Ουσίες
1,2-ΒΕΝΖΙΣΟΘΕΙΑΖΟΛ-3(2H)-ΟΝΗ (CAS: 2634-33-5)
Συντελεστής κατανοµής οκτανόλης/νερού :
log Koe = 0.7
OECD Guideline 117 (Partition Coefficient (n-octanol / water), HPLC Method)
Βιοσυσσώρευση :

BCF = 6.95
OECD Guideline 305 (Bioconcentration: Flow-through Fish Test)

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.
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
∆ε χρειάζεται ταξινόµηση και επισήµανση για 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 2013 - IMDG 2012 - ICAO/IATA 2013).
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:
∆εν διατίθενται στοιχεία.
- Ειδικά προληπτικά µέτρα :
∆εν διατίθενται στοιχεία.
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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 :
H302
Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης.
H315
Προκαλεί ερεθισµό του δέρµατος.
H317
Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερµατική αντίδραση.
H318
Προκαλεί σοβαρή οφθαλµική βλάβη.
H330
Θανατηφόρο σε περίπτωση εισπνοής.
H400
Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισµούς.
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).
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