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ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜEΝΩΝ 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 : CHRYSO®Optima 94
Κωδικός προϊόντος : PF003399H.

1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις
πρόσμικτο σκυροδέματος και κονιαμάτων

1.3. Στοιχεία του προμηθευτή του δελτίου δεδομένων ασφαλείας
Δηλωμένο όνομα εταιρείας : NORDIA S.A..
Διεύθυνση : 364 Kifisias Av.15233.Chalandri.Greece.
Τηλέφωνο : +30 22950 22225. Fax : +30 22950 22120.
info@marmoline.gr

1.4. Αριθμός τηλεφώνου επείγουσας ανάγκης : 210 7793777.
Εταιρεία/Οργανισμός : POISONING ADVISORY CENTER.

ΤΜΗΜΑ 2 : Προσδιορισμός επικινδυνότητας
2.1. Ταξινόμηση της ουσίας ή του μείγματος
Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 και τις προσαρμογές του.
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.
Κανένα στοιχείο επισήμανσης δεν απαιτείται για αυτό το μείγμα.

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
Καμία ουσία δεν ανταποκρίνεται στα κριτήρια του παραρτήματος II μέρος Α του κανονισμού REACH (ΕΚ) αριθ. 1907/2006.

ΤΜΗΜΑ 4 : Μέτρα πρώτων βοηθειών
Ως γενικός κανόνας, σε περίπτωση αμφιβολίας ή αν τα συμπτώματα επιμένουν, καλείτε πάντοτε ένα γιατρό.
ΟΥΔΕΠΟΤΕ δίνετε σε αναίσθητο άτομο ο,τιδήποτε να πιεί.

4.1. Περιγραφή των μέτρων πρώτων βοηθειών
Σε περίπτωση καταπόσεως :
Συμβουλευτείτε γιατρό και δείξτε του την ετικέτα.

4.2. Σημαντικότερα συμπτώματα και επιδράσεις, άμεσες ή μεταγενέστερες
Δεν διατίθενται στοιχεία.

4.3. Ένδειξη οιασδήποτε απαιτούμενης άμεσης ιατρικής φροντίδας και ειδικής θεραπείας
Δεν διατίθενται στοιχεία.

ΤΜΗΜΑ 5: Μέτρα για την καταπολέμηση της πυρκαγιάς
Μη εύφλεκτο.

5.1. Πυροσβεστικά μέσα
Δεν διατίθενται στοιχεία.
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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.
Σε περίπτωση πυρκαγιάς, μπορεί να σχηματιστεί :
- μονοξείδιο του άνθρακα (CO)
- διοξείδιο του άνθρακα (CO2)

5.3. Συστάσεις για τους πυροσβέστες
Δεν 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.

6.3. Μέθοδοι και υλικά για περιορισμό και καθαρισμό
Καθαρίστε κατά προτίμηση με ένα απορρυπαντικό, μη χρησιμοποιείτε διαλύτες.

6.4. Παραπομπή σε άλλα τμήματα
Δεν 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
Δεν διατίθενται στοιχεία.

Συσκευασία
Πάντοτε, να φυλάγεται σε συσκευασία που είναι κατασκευασμένη από υλικό ίδιο με το αρχικό.

7.3. Ειδική τελική χρήση ή χρήσεις
Δεν διατίθενται στοιχεία.

ΤΜΗΜΑ 8 : Έλεγχος της έκθεσης/ατομική προστασία
8.1. Παράμετροι ελέγχου
Δεν διατίθενται στοιχεία.

8.2. Έλεγχοι έκθεσης
Μέτρα ατομικής προστασίας, όπως ατομικός προστατευτικός εξοπλισμός
Εικονόγραμμα/ εικονογράμματα υποχρέωσης χρήσης μέσων ατομικής προστασίας (ΜΑΠ) :

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.
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- 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.

ΤΜΗΜΑ 9 : Φυσικές και χημικές ιδιότητες
9.1. Στοιχεία για τις βασικές φυσικές και χημικές ιδιότητες
Γενικές πληροφορίες
Φυσική κατάσταση :
μυρωδιά
χρώμα

ρευστό υγρό
χαρακτηριστικό
άχρωμος

Σηµαντικές πληροφορίες για την υγεία, την ασφάλεια και το περιβάλλον
pH :
Σημείο / περιοχή βρασμού :
Περιοχή σημείου αναφλέξεως :
Πίεση ατμού (50°C) :
Πυκνότητα :
Υδατοδιαλυτότητα :
Σημείο / περιοχή τήξης :
Θερμοκρασία αυτανάφλεξης :
Σημείο / περιοχή αποσύνθεσης :

4.30 .
ελαφρώς όξινο.
δεν έχει σχέση.
δεν έχει σημασία.
δεν έχει σχέση.
>1
Διαλυτό.
δεν έχει σημασία.
δεν έχει νόημα.
δεν έχει σχέση.

9.2. Άλλες πληροφορίες
Δεν διατίθενται στοιχεία.

ΤΜΗΜΑ 10 : Σταθερότητα και αντιδραστικότητα
10.1. Αντιδραστικότητα
Δεν 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
Δεν διατίθενται στοιχεία.

10.4. Συνθήκες προς αποφυγήν
Να αποφεύγετε :
- το τζελ

10.5. Μη συμβατά υλικά
Δεν διατίθενται στοιχεία.

10.6. Επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης
Η θερμική αποσύνθεση μπορεί να εκλύσει/σχηματίσει :
- μονοξείδιο του άνθρακα (CO)
- διοξείδιο του άνθρακα (CO2)

ΤΜΗΜΑ 11 : Τοξικολογικές πληροφορίες
11.1. Πληροφορίες για τις τοξικολογικές επιπτώσεις
Δεν διατίθενται στοιχεία.

11.1.1. Χημικές ουσίες
Κανένα τοξικολογικό στοιχείο δεν είναι διαθέσιμο για τις ουσίες.
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11.1.2. Μείγμα
Κανένα τοξικολογικό στοιχείο δεν είναι διαθέσιμο για το μείγμα.

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
Δεν διατίθενται στοιχεία.

12.3. Δυνατότητα βιοσυσσώρευσης
Δεν διατίθενται στοιχεία.

12.4. Κινητικότητα στο έδαφος
Δεν διατίθενται στοιχεία.

12.5. Αποτελέσματα της αξιολόγησης ΑΒΤ και αΑαΒ
Δεν διατίθενται στοιχεία.

12.6. Άλλες αρνητικές επιπτώσεις
Δεν 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
Δε χρειάζεται ταξινόμηση και επισήμανση για τη μεταφορά.

14.1. Αριθμός ΟΗΕ
-

14.2. Οικεία ονομασία αποστολής ΟΗΕ
-

14.3. Τάξη/τάξεις κινδύνου κατά τη μεταφορά
-

14.4. Ομάδα συσκευασίας
-

14.5. Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι
-

14.6. Ειδικές προφυλάξεις για τον χρήστη
-

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. 2020/217 (ATP 14)

Πληροφορίες σχετικά με τη συσκευασία:
Δεν διατίθενται στοιχεία.
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- Ειδικά προληπτικά μέτρα :
Δεν διατίθενται στοιχεία.

15.2. Αξιολόγηση χημικής ασφάλειας
Δεν 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.

Συντομογραφίες :
ADR : Ευρωπαϊκή Συμφωνία για τις διεθνείς οδικές μεταφορές επικινδύνων εμπορευμάτων.
IMDG : Διεθνής Ναυτιλιακός Κώδικας για τη Μεταφορά των Επικίνδυνων Εμπορευμάτων.
IATA : Διεθνής Ένωση Αερομεταφορών.
IOCA : Διεθνής Οργανισμός Πολιτικής Αεροπορίας.
RID : Κανονισμός για τη διεθνή σιδηροδρομική μεταφορά επικινδύνων εμπορευμάτων.
WGK : Wassergefahrdungsklasse (Κατηγορία Κινδύνου Νερού).
PBT: Ανθεκτική, βιοσυσσωρεύσιμη και τοξική.
vPvB: Άκρως ανθεκτική και άκρως βιοσυσσωρεύσιμη.
SVHC : Ουσίες που προκαλούν πολύ μεγάλη ανησυχία.
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