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  ∆ΕΛΤΙΟ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

 

 
 

1. Ταυτοποίηση ουσίας/παρασκευάσµατος και εταιρείας/επιχείρησης  

 
1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος : Aκρυλικό Panchrom  690  

 

1.2 Συναφείς προσδιοριζόµενες χρήσεις της 

ουσίας ή του µείγµατος και αντενδεικνυόµενες 

χρήσεις 

 

: 

 

Προβλεπόµενη χρήση: Ακρυλικό 

χρώµα για βαφή εξωτερικών 

επιφανειών 

 

1.3 Στοιχεία του προµηθευτή του δελτίου 

δεδοµένων ασφαλείας 

 

 

 

 

 

1.4 Αριθµός τηλεφώνου επείγουσας ανάγκης 

 

 

: 
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             Αριθµός τηλ. εκτάκτου ανάγκης : 2310 796 110 

             Τηλ. Κέντρου δηλητηριάσεων : 210 77 93 777 

 

 

2. Προσδιορισµός επικινδυνότητας 

 
2.1 Ταξινόµηση της ουσίας ή του µείγµατος : Το µείγµα δεν έχει ταξινοµηθεί ως 

επικίνδυνο σύµφωνα µε τον Κανονισµό 

1272/2008/EK (CLP/GHS). 

 

2.2 Στοιχεία επισήµανσης 

Εικονογράµµατα κινδύνου 

Προειδοποιητική λέξη 

∆ηλώσεις επικινδυνότητας 

 

 

 

 

∆ηλώσεις προφύλαξης 

 

: 

: 

: 

: 

 

 

 

 

: 

 

Το προϊόν δεν υπόκειται σε ταξινόµηση 

Κανένα 

Καµία 

Περιέχει: Μίγµα 5-χλωρο-2-µεθυλο-4-

ισοθειαζολιν-3-όνη[ECno247-500-7]και 2-

µεθυλο-2
Η
-ισοθειαζολ-3-όνη[ECno220-239-

6](3:1).Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική 

αντίδραση. 
Γενικά:  

P102 Μακριά από παιδιά 

P101 Εάν ζητήσετε ιατρική συµβουλή να 

έχετε µαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος 

Πρόληψη: 

P262 Να µην έρθει σε επαφή µε τα µάτια, µε 

το δέρµα ή µε τα ρούχα. 

Απόκριση:  

P312 Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ 

∆ΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό αν 

αισθανθείτε αδιαθεσία 

∆ιάθεση: 

P501∆ιάθεση του περιεχοµένου και 
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περιέκτη σύµφωνα µε όλους τους τοπικούς, 

περιφερειακούς, εθνικούς και διεθνείς 

κανονισµούς 

 

3. Σύνθεση/πληροφορίες για τα συστατικά 

 

3.1 Ουσίες : ∆εν αφορά το προϊόν 

 

3.2 Μείγµατα 

 

: 

 

Κανένα από τα συστατικά του µείγµατος δεν 

είναι καταχωρηµένο ως επικίνδυνο σύµφωνα 

µε τον Κανονισµό 1272/2008/EK 

(CLP/GHS) 

 

 

 

4. Μέτρα πρώτων βοηθειών 

 
4.1 Περιγραφή των µέτρων πρώτων βοηθειών 

 

Εισπνοή 

 

: 

 

Μετακινήστε το παθόν άτοµο σε καθαρό αέρα 

διατηρώντας το ζεστό και σε ανάπαυση. Εάν έχει 

ακανόνιστη αναπνοή, προσφέρετε τεχνητή 

αναπνοή. Αναζητήστε ιατρική φροντίδα αν 

παρουσιαστεί δυσκολία στην αναπνοή.  Μη 

δώσετε τίποτα από το στόµα. 

∆έρµα : Πλύνετε το δέρµα µε άφθονο νερό και σαπούνι. 

Μη χρησιµοποιείτε διαλυτικά. Ζητείστε ιατρική 

παρακολούθηση αν επιµένει ο ερεθισµός. 

Μάτια : Ξεπλύνετε αµέσως τα µάτια µε άφθονο νερό για 

15 λεπτά τουλάχιστον, διατηρώντας αυτά κατά το 

πλύσιµο ανοιχτά. Ζητείστε ιατρική συµβουλή 

εφόσον συνεχίζει η ενόχληση. 

Κατάποση : 

 

 

 

 

Συµβουλευτείτε γιατρό και δείξτε το δοχείο ή την 

ετικέτα. 

 

4.2 Σηµαντικότερα συµπτώµατα επιδράσεις, οξείες ή µεταγενέστερες 

 

∆εν υπάρχουν διαθέσιµες πληροφορίες 

 

 

4.3 Ένδειξη οιασδήποτε απαιτούµενης άµεσης ιατρικής φροντίδας και ειδικής θεραπείας 

 

        ∆εν υπάρχουν διαθέσιµες πληροφορίες 
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5. Μέτρα για την καταπολέµηση της πυρκαγιάς 

 
5.1  Πυροσβεστικά µέσα                       

 

Κατάλληλα πυροσβεστικά µέτρα 
 

: 

 

Πυροσβεστήρας µε αφρό, πυροσβεστική σκόνη, 

διοξείδιο του άνθρακα, ψεκασµός µε νερό 

 

Ακατάλληλα πυροσβεστικά 

µέτρα 

 

: 

 

Υψηλής πίεσης waterjet 

 
5.2  Ειδικοί κίνδυνοι που προκύπτουν από την ουσία ή το µείγµα 

 

Σε περίπτωση πυρκαγιάς, µπορεί να απελευθερωθεί µονοξείδιο (CO) και διοξείδιο του 

άνθρακα (CO2) 

 

5.3 Συστάσεις για τους πυροσβέστες 

 

Φοράτε προστατευτικό ρουχισµό και αυτόνοµη αναπνευστική συσκευή. 

 

 

6. Μέτρα για την αντιµετώπιση τυχαίας έκλυσης 

 
6.1 Προσωπικές προφυλάξεις, προστατευτικός 

εξοπλισµός και διαδικασίες έκτακτης ανάγκης 

 

 

: Αποφύγετε εισπνοή ατµών κι επαφή 

µε τα µάτια. Σε περίπτωση διαρροής 

χρησιµοποιείστε αυτόνοµη 

αναπνευστική συσκευή. 

6.2 Περιβαλλοντικές προφυλάξεις : Εµποδίστε τη µόλυνση του χερσαίου 

υδάτινου περιβάλλοντος. Μη ρίχνετε 

τα υπολείµµατα στην αποχέτευση. 

6.3 Μέθοδοι και υλικά για περιορισµό και 

καθαρισµό 

: Αποµονώστε το προϊόν µε άµµο, χώµα 

ή άλλο κατάλληλο απορροφητικό 

υλικό. Μαζέψτε το προϊόν σε 

κατάλληλο δοχείο για ασφαλή 

απόρριψη. 

6.4 Παραποµπή σε άλλα τµήµατα : Επιπλέον πληροφορίες σχετικά µε την 

ατοµική προστασία και τη διάθεση του 

προϊόντος παρέχονται στα τµήµατα 8 

και 13 αντίστοιχα. 

 

 

7. Χειρισµός και αποθήκευση 

 
7.1 Προφυλάξεις για ασφαλή χειρισµό : Αποφύγετε την παρατεταµένη ή 

επαναλαµβανόµενη επαφή µε το 

δέρµα. Μην εισπνέετε ατµούς. Η 

κατανάλωση φαγητού και ποτών και 

το κάπνισµα απαγορεύονται στο χώρο 

εργασίας και αποθήκευσης. 

7.2 Συνθήκες για την ασφαλή φύλαξη, 

συµπεριλαµβανοµένων τυχόν ασυµβίβαστων 
: Να µην εφαρµόζεται σε θερµοκρασίες 

κάτω των 10
Ο
C και άνω των 38

Ο
C. 

Αποθήκευση σε καλά αεριζόµενο και 

δροσερό µέρος. Μακριά από πηγές 
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θερµότητας 

 

7.3 Ειδική τελική χρήση ή χρήσεις 
 

: 

 

Εκτός από τις εφαρµογές που 

αναφέρονται στο 1.2 δεν 

προβλέπονται άλλες ειδικές τελικές 

εφαρµογές 

 
 

8. Έλεγχος της έκθεσης/ατοµική προστασία 

 
8.1 Παράµετροι ελέγχου : ∆εν υπάρχουν διαθέσιµα στοιχεία 

 

8.2 Έλεγχοι έκθεσης 

  

Προστασία µατιών/του προσώπου : Χρησιµοποιήστε προστατευτικά 

γυαλιά 

Προστασία χεριών/δέρµατος : Χρησιµοποιείστε γάντια από 

νιτρίλιο. Φοράτε κατάλληλη 

προστατευτική ενδυµασία. 

Προστασία αναπνευστικών οδών : Επιλέξτε ένα κατάλληλο συνδυασµό 

µάσκας εφόσον το όριο έκθεσης 

είναι πάνω από το επιτρεπτό. 

 
 

9. Φυσικές και χηµικές ιδιότητες 

 
9.1 Στοιχεία για τις βασικές φυσικές και χηµικές ιδιότητες 

 

Φυσική κατάσταση : Υγρό 

Οσµή : Χαρακτηριστική 

Τιµή PH : 8.5 – 9.4 

Σηµείο τήξεως/σηµείο πήξεως : ∆εν υπάρχουν διαθέσιµα στοιχεία 

Σηµείο βρασµού : ∆εν υπάρχουν διαθέσιµα στοιχεία 

Σηµείο ανάφλεξης (κλειστό δοχείο) : ∆εν υπάρχουν διαθέσιµα στοιχεία 

Ταχύτητα εξάτµισης : ∆εν υπάρχουν διαθέσιµα στοιχεία 

Όρια εκρηκτικότητας : ∆εν υπάρχουν διαθέσιµα στοιχεία 

Πίεση ατµών (20
ο
 C) : 23 mbar (όπως το νερό) 

Πυκνότητα (25
ο
 C) : 1,64 – 1,67 gr/cm

3
 

∆ιαλυτότητα στο νερό : ∆ιαλυτό 

Ιξώδες (25
ο
 C) : 10.500 – 12.000 mPas 

 
9.2 Άλλες πληροφορίες 

 

   ΠΟΕ (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις)  : Η µέγιστη περιεκτικότητα σε ΠΟΕ 

σύµφωνα µε την Οδηγία 

2004/42/ΕΚ είναι 40gr/lt (2010). 

(Κατηγορία Α: “γ”, Τύπος:Υ, Για 

εξωτερικούς τοίχους ορυκτού 

υποστρώµατος) Το προϊόν περιέχει 

κατά µέγιστο 39gr/lt. 
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10. Σταθερότητα και δραστικότητα 

 
10.1 ∆ραστικότητα : Το προϊόν παραµένει σταθερό κάτω 

από κανονικές συνθήκες χρήσης. 

10.2 Χηµική σταθερότητα : Φυλάσσετε το προϊόν µακριά από 

οξειδωτικά µέσα, ισχυρά οξέα και 

αλκάλια.  

10.3 Πιθανότητα επικίνδυνων αντιδράσεων : ∆εν είναι γνωστή καµία επικίνδυνη 

αντίδραση 

10.4 Συνθήκες προς αποφυγήν : Καµία γνωστή 

 

10.5 Μη συµβατά υλικά 

 

: 

 

Φυλάσσετε το προϊόν µακριά από 

οξειδωτικά µέσα, ισχυρά οξέα και 

αλκάλια. 

10.6 Επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης : ∆εν υπάρχουν διαθέσιµες 

πληροφορίες 

 

 

11. Τοξικολογικές πληροφορίες 

 
∆εν υπάρχουν διαθέσιµα τοξικολογικά στοιχεία γι’ αυτό το προϊόν. 

 

12. Οικολογικές πληροφορίες 

 
Εµποδίστε την διαρροή του προϊόντος στο περιβάλλον εάν δεν έχει προηγηθεί χηµική 

καθίζηση. Τα απόβλητα είναι ακίνδυνα. 

 

13. Στοιχεία σχετικά µε τη διάθεση 

 
Το προϊόν πρέπει να προωθείται για διάθεση σε µια αναγνωρισµένη επιχείρηση 

αποκοµιδής σύµφωνα µε όλα τα υφιστάµενα εθνικά µέτρα και τους τοπικούς κανονισµούς. 

 

14. Πληροφορίες σχετικές µε τη µεταφορά 

 
Χερσαία µεταφορά 

(GGVS / GGVE / ADR / RID) 

: ∆εν έχει ταξινοµηθεί 

Θαλάσσια µεταφορά 

(Κώδικας IMDG) 

: ∆εν έχει ταξινοµηθεί 

Αέρια µεταφορά 

(ICAO / IATA) 

: ∆εν έχει ταξινοµηθεί 

 

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 
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Κατηγορία Seveso : Καµία 

Περιορισµοί σχετικά µε το προϊόν ή περιεχόµενες 

ουσίες σύµφωνα µε το παράρτηµα XVII του 

κανονισµού ΕΚ 1907/2006 

: Καµία 

Ουσίες στον κατάλογο υποψήφιων ουσιών (άρθρο 

59 του REACH) 

: Καµία 

Ουσίες που υπόκεινται σε αδειοδότηση 

(Παράρτηµα XIV του REACH) 

 

: Καµία 

 

15.2 Αξιολόγηση χηµικής ασφάλειας 

∆εν έχει διενεργηθεί αξιολόγηση χηµικής ασφάλειας για το µείγµα και τις ουσίες που 

περιέχει 

 

 

16. Άλλες πληροφορίες 

 
Ηµεροµηνία έκδοσης: 01/10/2009 

Ηµεροµηνία τροποποίησης: 05/03/2015 

Συµµορφώνεται πλήρως µε την οδηγία 93/112/ΕΚ και τους κανονισµούς 1907/2006/ΕΚ 

(REACH), 1272/2008/ΕΚ (CLP), 790/2009/EK (I Atp. CLP) και  453/2010/ΕΚ. 

Αυτές οι πληροφορίες βασίζονται στις τρέχουσες γνώσεις µας και µε αυτές επιδιώκεται 

η περιγραφή του προϊόντος από την άποψη και µόνο των αναγκών σε θέµατα υγείας, 

ασφάλειας και περιβάλλοντος. Κατά συνέπεια δεν µπορούν να εκληφθούν ως εγγύηση 

καµίας από τις επιµέρους ιδιότητες του προϊόντος. 

Ο τελικός προσδιορισµός της καταλληλότητας οποιουδήποτε προϊόντος αποτελεί 

αποκλειστική ευθύνη του χρήστη. Όλα τα προϊόντα ενδέχεται να παρουσιάζουν αγνώστους 

κινδύνους και γι’ αυτό θα πρέπει να χρησιµοποιούνται µε προσοχή. Αν και συγκεκριµένοι 

κίνδυνοι περιγράφονται εδώ, ωστόσο δεν µπορούµε να εγγυηθούµε ότι είναι και οι µοναδικοί 

που υπάρχουν. 

 

 

 

 

 

 


