
Ημερομηνία αναθεώρησης: 19/3/2021 Αναθεώρηση: 2 Νέα ημερομηνία: 5/4/2018

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
MA8110/8120 Adhesive

ΤΜΗΜΑ 1: Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης

1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος

Όνομα προϊόντος MA8110/8120 Adhesive

UFI UFI: EWA0-40FX-F00M-U43V

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

Προσδιοριζόμενες χρήσεις Συγκολλητικό.

1.3. Στοιχεία του προμηθευτή του δελτίου δεδομένων ασφαλείας

Προμηθευτής ITW Performance Polymers
Bay 150
Shannon Industrial Estate
Co. Clare
Ireland
V14 DF82
353(61)771500
353(61)471285
customerservice.shannon@itwpp.com

1.4. Αριθμός τηλεφώνου επείγουσας ανάγκης

Αριθμός τηλεφώνου
επείγουσας ανάγκης

+44(0)1235 239 670 (24h)

ΤΜΗΜΑ 2: Προσδιορισμός επικινδυνότητας

2.1. Ταξινόμηση της ουσίας ή του μείγματος
Ταξινόμηση (ΕΚ 1272/2008)
Φυσικοί κίνδυνοι Flam. Liq. 2 - H225

Κίνδυνοι για την υγεία Skin Corr. 1B - H314 Eye Dam. 1 - H318 Skin Sens. 1 - H317 STOT SE 3 - H335

Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι Aquatic Chronic 2 - H411

2.2. Στοιχεία επισήμανσης

Εικονογράμματα κινδύνου

                  

Προειδοποιητική λέξη Κίνδυνος

Δηλώσεις κινδύνου H225 Υγρό και ατμοί πολύ εύφλεκτα.
H314 Προκαλεί σοβαρά δερματικά εγκαύματα και οφθαλμικές βλάβες.
H317 Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση.
H335 Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό της αναπνευστικής οδού.
H411 Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.
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Δηλώσεις προφυλάξεων P210 Μακριά από θερμότητα, θερμές επιφάνειες, σπινθήρες, γυμνές φλόγες και άλλες πηγές
ανάφλεξης. Μην καπνίζετε.
P264 Πλένετε το μολυσμένο δέρμα σχολαστικά μετά το χειρισμό.
P273 Να αποφεύγετε η ελευθέρωση στο περιβάλλον.
P280 Να φοράτε προστατευτικά γάντια/ προστατευτικά ενδύματα/ μέσα ατομικής προστασίας
για τα μάτια/ το πρόσωπο.
P333+P313 Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος ή εμφανιστεί εξάνθημα:
Συμβουλευθείτε/ Επισκεφθείτε γιατρό.
P403+P235 Αποθηκεύεται σε καλά αεριζόμενο χώρο. Να διατηρείται δροσερό.
P501 Διάθεση του περιεχομένου/ περιέκτη σύμφωνα με τους εθνικούς κανονισμούς.

Περιέχει μεθακρυλικός μεθυλεστέρας, Μεθακρυλικό οξύ 2-µεθυλοπροπενοϊκό οξύ, Μηλεϊνικό οξύ,
Μεθακρυλικό δωδεκύλιο, 2-PROPENOIC ACID,2-METHYL-2-HYDROXYETHYL ESTER,
PHOSPHATE

Συμπληρωματικές δηλώσεις
προφυλάξεων

P240 Γείωση και ισοδυναμική σύνδεση του περιέκτη και του εξοπλισμού του δέκτη.
P241 Να χρησιμοποιείται αντιεκρηκτικός ηλεκτρολογικός εξοπλισμός.
P242 Να χρησιμοποιούνται μη σπινθηρογόνα εργαλεία.
P243 Λάβετε μέτρα για την αποτροπή ηλεκτροστατικών εκκενώσεων.
P260 Μην αναπνέετε ατμούς/ εκνεφώματα.
P261 Αποφεύγετε να αναπνέετε ατμούς/ εκνεφώματα.
P271 Να χρησιμοποιείται μόνο σε ανοικτό ή καλά αεριζόμενο χώρο.
P272 Τα μολυσμένα ενδύματα εργασίας δεν πρέπει να βγαίνουν από το χώρο εργασίας.
P301+P330+P331 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Ξεπλύνετε το στόμα. ΜΗΝ προκαλέσετε
εμετό.
P302+P352 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύντε με άφθονο νερό.
P303+P361+P353 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ (ή με τα μαλλιά): Βγάλτε
αμέσως όλα τα μολυσμένα ρούχα. Ξεπλύνετε την επιδερμίδα με νερό ή στο ντους.
P304+P340 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφέρατε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και
αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή.
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.
P310 Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ/ γιατρό.
P312 Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ / γιατρό αν αισθανθείτε αδιαθεσία.
P321 Χρειάζεται ειδική αγωγή (βλέπε ιατρικές συμβουλές σε αυτή την ετικέτα).
P362+P364 Βγάλτε τα μολυσμένα ρούχα και πλύντε τα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε.
P363 Πλύνετε τα μολυσμένα ενδύματα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε.
P370+P378 Σε περίπτωση πυρκαγιάς: Χρησιμοποιήστε αφρό, διοξείδιο του άνθρακα, ξηρή
πούδρα ή ομίχλη νερού για να κατασβήσετε.
P391 Μαζέψτε τη χυμένη ποσότητα.
P403+P233 Αποθηκεύεται σε καλά αεριζόμενο χώρο. Ο περιέκτης διατηρείται ερμητικά
κλειστός.
P405 Φυλάσσεται κλειδωμένο.

2.3. Άλλοι κίνδυνοι

ΤΜΗΜΑ 3: Σύνθεση/πληροφορίες για τα συστατικά

3.2. Μείγματα
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METHYL METHACRYLATE 30-60%

Αριθμός CAS: 80-62-6 Αριθμός ΕΚ: 201-297-1 Αριθμός καταχώρισης REACH: 01-
2119452498-28-0000

Ταξινόμηση
Flam. Liq. 2 - H225
Skin Irrit. 2 - H315
Skin Sens. 1 - H317
STOT SE 3 - H335

METHACRYLIC ACID 1-5%

Αριθμός CAS: 79-41-4 Αριθμός ΕΚ: 201-204-4 Αριθμός καταχώρισης REACH: 01-
2119463884-26-0000

Ταξινόμηση
Acute Tox. 4 - H302
Acute Tox. 4 - H312
Skin Corr. 1A - H314
Eye Dam. 1 - H318
STOT SE 3 - H335

DODECYL METHACRYLATE 1-5%

Αριθμός CAS: 142-90-5 Αριθμός ΕΚ: 205-570-6

Ταξινόμηση
Skin Irrit. 2 - H315
Eye Irrit. 2 - H319
STOT SE 3 - H335
Aquatic Acute 1 - H400
Aquatic Chronic 1 - H410

tert-butyl perbenzoate 1-5%

Αριθμός CAS: 614-45-9

Ταξινόμηση
Org. Perox. C - H242
Aquatic Chronic 2 - H411

2-PROPENOIC ACID,2-METHYL-2-HYDROXYETHYL
ESTER, PHOSPHATE

1-5%

Αριθμός CAS: 52628-03-2 Αριθμός ΕΚ: 258-053-2

Ταξινόμηση
Skin Corr. 1B - H314
Eye Dam. 1 - H318
Skin Sens. 1A - H317
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MALEIC ACID 1-5%

Αριθμός CAS: 110-16-7 Αριθμός ΕΚ: 203-742-5

Ταξινόμηση
Acute Tox. 4 - H302
Skin Irrit. 2 - H315
Eye Irrit. 2 - H319
Skin Sens. 1 - H317
STOT SE 3 - H335

Το πλήρες κείμενο για όλες τις δηλώσεις κινδύνου παρουσιάζεται στο Τμήμα 16.

ΤΜΗΜΑ 4: Μέτρα πρώτων βοηθειών

4.1. Περιγραφή των μέτρων πρώτων βοηθειών

Εισπνοή ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να
ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή. Λάβετε ιατρική φροντίδα εάν τα
συμπτώματα είναι σοβαρά ή επιμείνουν.

Κατάποση ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Μην προκαλέσετε έμετο. Call a physican or poison control
centre immediately. Never give anything by mouth to an unconscious person.

Επαφή με το δέρμα ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλένετε το δέρμα σχολαστικά με σαπούνι και
νερό. Συνεχίστε την έκπλυση για 15 τουλάχιστον λεπτά και ζητήστε ιατρική φροντίδα.

Επαφή με τα μάτια ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Immediately flush with plenty of water for up to 15
minutes. Remove any contact lenses and open eyelids widely. If irritation persists: Continue
flushing during transport to hospital. Bring these instructions.

4.2. Σημαντικότερα συμπτώματα και επιδράσεις, άμεσες ή μεταγενέστερες

Εισπνοή Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό του αναπνευστικού συστήματος. Η υπερέκθεση μπορεί να
προκαλέσει τις ακόλουθες δυσμενείς επιπτώσεις: Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη.

Κατάποση Η κατάποση μπορεί να προκαλέσει σοβαρό ερεθισμό του στόματος, του οισοφάγου και του
γαστρεντερικού σωλήνα. Μπορεί να προκαλέσει χημικά εγκαύματα στο στόμα και το λάρυγγα.

Επαφή με το δέρμα Η παρατεταμένη επαφή μπορεί να προκαλέσει ερυθρότητα, ερεθισμό και ξηροδερμία. Μπορεί
να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση.

Επαφή με τα μάτια Σοβαρός ερεθισμός, κάψιμο, δακρύρροια και θολωμένη όραση. Η υπερέκθεση μπορεί να
προκαλέσει τις ακόλουθες δυσμενείς επιπτώσεις: Βλάβη του κερατοειδούς.

4.3.  Ένδειξη οποιασδήποτε απαιτούμενης άμεσης ιατρικής φροντίδας και ειδικής θεραπείας

ΤΜΗΜΑ 5: Μέτρα για την καταπολέμηση της πυρκαγιάς

5.1. Πυροσβεστικά μέσα

Κατάλληλα πυροσβεστικά
μέσα

Σβήστε με αφρό, διοξείδιο του άνθρακα ή ξηρή πούδρα.

Ακατάλληλα πυροσβεστικά
μέσα

Μη χρησιμοποιείτε νερό εάν μπορεί να αποφευχθεί.

5.2. Ειδικοί κίνδυνοι που προκύπτουν από την ουσία ή το μείγμα

Ειδικοί κίνδυνοι Οι ατμοί είναι πιο βαριοί από τον αέρα και μπορεί να εξαπλωθούν κοντά στο δάπεδο και να
διανύσουν μεγάλη απόσταση προς μια πηγή ανάφλεξης και να αναστραφούν προς τα πίσω με
έκρηξη.

5.3. Συστάσεις για τους πυροσβέστες
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Προστατευτικές ενέργειες κατά
την πυρόσβεση

Evacuate area of unprotected personnel. Use cold water spray to cool fire exposed containers
to minimise risk of rupture. Μην εισέρχεστε σε περιοχές αποθήκευσης ή κλειστούς χώρους
εκτός και εάν εξαερίζονται επαρκώς. Φοράτε αυτόνομη αναπνευστική συσκευή (SCBA) θετικής
πίεσης και κατάλληλο προστατευτικό ρουχισμό. Ελέγξτε το νερό απορροής συγκρατώντας και
διατηρώντας το εκτός των υπονόμων και υδατορευμάτων.

Ειδικός προστατευτικός
εξοπλισμός για πυροσβέστες

Φοράτε αυτόνομη αναπνευστική συσκευή (SCBA) θετικής πίεσης και κατάλληλο
προστατευτικό ρουχισμό.

ΤΜΗΜΑ 6: Μέτρα για την αντιμετώπιση τυχαίας έκλυσης

6.1. Προσωπικές προφυλάξεις, προστατευτικός εξοπλισμός και διαδικασίες έκτακτης ανάγκης

Προσωπικές προφυλάξεις Evacuate area of unprotected personnel.

6.2. Περιβαλλοντικές προφυλάξεις

Περιβαλλοντικές προφυλάξεις Ελέγξτε το νερό απορροής συγκρατώντας και διατηρώντας το εκτός των υπονόμων και
υδατορευμάτων.

6.3. Μέθοδοι και υλικά για περιορισμό και καθαρισμό

Μέθοδοι για καθαρισμό Απορροφήστε το εκχυμένο υλικό με μη καύσιμο, απορροφητικό υλικό. Συλλέξτε και
τοποθετήστε σε κατάλληλα δοχεία απόρριψης αποβλήτων και σφραγίστε καλά. Provide
ventilation and confine spill. Do not allow runoff to sewer. Πλένετε εξονυχιστικά μετά την
αντιμετώπιση του εκχυμένου υλικού. Απομακρύνετε όλες τις πηγές ανάφλεξης, εάν αυτό
μπορεί να γίνει χωρίς κίνδυνο.

6.4. Παραπομπή σε άλλα τμήματα

Παραπομπή σε άλλα τμήματα Για προσωπική προστασία, δείτε την Ενότητα 8. Για τη διάθεση αποβλήτων, δείτε Ενότητα 13.

ΤΜΗΜΑ 7: Χειρισμός και αποθήκευση

7.1. Προφυλάξεις για ασφαλή χειρισμό

Προφυλάξεις χρήσης Παρέχετε επαρκή εξαερισμό. Material will accumulate static charges which may cause an
electrical spark (ignition source). Use proper grounding procedures. Do not reuse containers
without proper cleaning or reconditioning.

Συστάσεις για τη γενική
επαγγελματική υγιεινή

Πλένετε το δέρμα σχολαστικά μετά το χειρισμό.

7.2. Συνθήκες ασφαλούς φύλαξης, συμπεριλαμβανομένων τυχόν ασυμβίβαστων καταστάσεων

Προφυλάξεις αποθήκευσης Φυλάσσεται στο ερμητικά κλεισμένο αρχικό δοχείο σε στεγνό, δροσερό και καλά αεριζόμενο
μέρος. Αποθηκεύστε μακριά από ασύμβατα υλικά (δείτε την Ενότητα 10).

7.3. Ειδική τελική χρήση ή χρήσεις

Ειδική τελική χρήση ή χρήσεις Οι αναγνωρισμένες χρήσεις για αυτό το προϊόν περιγράφονται αναλυτικά στην Ενότητα 1.2.

ΤΜΗΜΑ 8: Έλεγχος της έκθεσης/ατομική προστασία

8.1 Παράμετροι ελέγχου
Όρια επαγγελματικής έκθεσης
METHYL METHACRYLATE

Όριο μακροπρόθεσμης έκθεσης (TWA 8 ωρών): 50 ppm
Όριο βραχυπρόθεσμης έκθεσης (15 λεπτών): 100 ppm

METHACRYLIC ACID

Όριο μακροπρόθεσμης έκθεσης (TWA 8 ωρών): 20 ppm 70 mg/m³
Όριο βραχυπρόθεσμης έκθεσης (15 λεπτών): 40 ppm 140 mg/m³
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8.2 Έλεγχοι έκθεσης

Προστατευτικός εξοπλισμός

                        

Προστασία των ματιών/του
προσώπου

Να φοράτε μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια. Εάν παράγεται αερομεταφερόμενη σκόνη,
φοράτε γυαλιά που προστατεύουν από τις πιτσιλιές χημικών, έχουν σφικτή εφαρμογή και είναι
ανθεκτικά στη σκόνη. Τα μέσα ατομικής προστασίας για την προστασία των ματιών και του
προσώπου θα πρέπει να συμμορφώνονται με το ευρωπαϊκό πρότυπο EN166.

Προστασία των χεριών Να φοράτε προστατευτικά γάντια. Συνιστάται να φοράτε αδιαπέραστα γάντια ανθεκτικά στα
χημικά. Για την προστασία των χεριών από τα χημικά, τα γάντια θα πρέπει να
συμμορφώνονται με το ευρωπαϊκό πρότυπο EN374. Ο χρόνος διάτρησης για οποιοδήποτε
υλικό γαντιών μπορεί να είναι διαφορετικός για διαφορετικούς κατασκευαστές γαντιών. Τα
επιλεγμένα γάντια θα πρέπει να έχουν χρόνο διάτρησης τουλάχιστον 8 ώρες.

Άλλη προστασία του δέρματος
και του σώματος

Φοράτε ποδιά ή προστατευτικό ρουχισμό σε περίπτωση επαφής.

Μέτρα υγιεινής Αφαιρέστε το μολυσμένο ρουχισμό και εκπλύνετε σχολαστικά το δέρμα με σαπούνι και νερό
μετά την εργασία. Πλύνετε στο τέλος κάθε βάρδιας εργασίας και πριν από το φαγητό, το
κάπνισμα και τη χρήση αποχωρητηρίου.

Προστασία των
αναπνευστικών οδών

Θα πρέπει να φοράτε αναπνευστική προστασία που συμμορφώνεται με εγκεκριμένο πρότυπο
εάν μια αξιολόγηση κινδύνων υποδεικνύει ότι είναι δυνατή η εισπνοή των ρύπων. Η επιλογή
αναπνευστήρα πρέπει να βασίζεται σε επίπεδα έκθεσης, τους κινδύνους του προϊόντος και τα
όρια ασφαλούς λειτουργίας του επιλεγμένου αναπνευστήρα. Οι αναπνευστήρες με μάσκα
ολόκληρου προσώπου με αντικαταστάσιμα φυσίγγια φίλτρου θα πρέπει να συμμορφώνονται
με το ευρωπαϊκό πρότυπο EN136. Οι αναπνευστήρες με ημι-μάσκα και μάσκα ενός τετάρτου
με αντικαταστάσιμα φυσίγγια φίλτρου  θα πρέπει να συμμορφώνονται με το ευρωπαϊκό
πρότυπο EN140. Οι φύσιγγες με φίλτρα αερίου και συνδυασμού θα πρέπει να
συμμορφώνονται με το ευρωπαϊκό πρότυπο EN14387.

ΤΜΗΜΑ 9: Φυσικές και χημικές ιδιότητες

9.1. Στοιχεία για τις βασικές φυσικές και χημικές ιδιότητες

Εμφάνιση Πάστα.

Χρώμα Λευκό/υπόλευκο.

pH pH (πυκνό διάλυμα): 5

Αρχικό σημείο ζέσης και
περιοχή ζέσης

100.5°C @

Σημείο ανάφλεξης 10°C κλειστό κύπελλο Tag.

Ταχύτητα εξάτμισης 3

Ανώτερη/Χαμηλότερη
αναφλεξιμότητα ή όρια
εκρηκτικότητας

: 2.1%-12.5%

Πίεση ατμών 28 mm Hg @ 68°F

Πυκνότητα ατμών > 1

9.2. Άλλες πληροφορίες

ΤΜΗΜΑ 10: Σταθερότητα και αντιδραστικότητα
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10.1. Αντιδραστικότητα

Δραστικότητα Δείτε την Ενότητα 10.3 (Πιθανότητα επικίνδυνων αντιδράσεων) για περαιτέρω πληροφορίες.

10.2. Χημική σταθερότητα

Σταθερότητα Ασταθές.

10.3. Πιθανότητα επικίνδυνων αντιδράσεων

Πιθανότητα επικίνδυνων
αντιδράσεων

Μπορεί να πολυμεριστεί.

10.4. Συνθήκες προς αποφυγήν

Συνθήκες προς αποφυγήν Extreme heat, sparks and open flame. Incompatible materials, oxidisers and oxidisng
conditions

10.5. Μη συμβατά υλικά

Υλικά προς αποφυγή Oxidising agents (such as peroxides), reducing agents, acids, bases, azo-compounds,
catalytic metals (such as copper, iron), halogens. Free radical initiators. Oxygen scavengers.

10.6. Επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης

Επικίνδυνα προϊόντα
αποσύνθεσης

Οι ατμοί μπορούν να αναφλεγούν από σπινθήρα, ζεστή επιφάνεια ή χόβολη.

ΤΜΗΜΑ 11: Τοξικολογικές πληροφορίες

11.1. Πληροφορίες για τις τοξικολογικές επιπτώσεις
Οξεία τοξικότητα - διά του στόματος
ATE διά του στόματος (mg/kg) 100.000,0

Οξεία τοξικότητα - δέρμα
ATE διά του δέρματος (mg/kg) 440.000,0

Εισπνοή Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό στα μάτια και το αναπνευστικό σύστημα. Η παρατεταμένη ή
επαναλαμβανόμενη έκθεση σε υψηλές συγκεντρώσεις των ατμών μπορεί να προκαλέσει τις
ακόλουθες δυσμενείς επιπτώσεις: Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη.

Κατάποση Causes irritation, a burning sensation of the mouth, throat and gastrointestinal tract and
abdominal pain.

Επαφή με το δέρμα Η παρατεταμένη ή η επανειλημμένη έκθεση μπορεί να προκαλέσει σοβαρό ερεθισμό. Μπορεί
να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση.

Επαφή με τα μάτια Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό. Η παρατεταμένη ή επανειλημμένη έκθεση μπορεί να
προκαλέσει τις ακόλουθες δυσμενείς επιπτώσεις: Βλάβη του κερατοειδούς.

Όργανα-στόχοι Μάτια Δέρμα Αναπνευστικό σύστημα, πνεύμονες DIGESTIVE SYSTEM. Ήπαρ Νεφρά

Τοξικολογικές πληροφορίες για τα συστατικά

METHYL METHACRYLATE

Καρκινογένεση

Καρκινογένεση IARC IARC Ομάδα 3 Δεν έχει ταξινομηθεί όσον αφορά την καρκινογένεση σε ανθρώπους.

METHACRYLIC ACID

Οξεία τοξικότητα - διά του στόματος
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ATE διά του στόματος
(mg/kg)

500,0

Οξεία τοξικότητα - δέρμα

ATE διά του δέρματος
(mg/kg)

1.100,0

2-PROPENOIC ACID,2-METHYL-2-HYDROXYETHYL ESTER, PHOSPHATE

Οξεία τοξικότητα - διά του στόματος

Οξεία τοξικότητα διά του
στόματος (LD₅₀ mg/kg)

2.005,0

Είδη Αρουραίος

ATE διά του στόματος
(mg/kg)

2.005,0

STYRENE-BUTADIENE BLOCK COPOLYMER

Καρκινογένεση

Καρκινογένεση IARC IARC Ομάδα 3 Δεν έχει ταξινομηθεί όσον αφορά την καρκινογένεση σε ανθρώπους.

MALEIC ACID

Οξεία τοξικότητα - διά του στόματος

ATE διά του στόματος
(mg/kg)

500,0

ΤΜΗΜΑ 12: Οικολογικές πληροφορίες

Οικοτοξικότητα Επικίνδυνο για το περιβάλλον. Επικίνδυνο για το περιβάλλον εάν απορριφτεί σε
υδατορεύματα.

12.1. Τοξικότητα
12.2. Ανθεκτικότητα και ικανότητα αποικοδόμησης
12.3. Δυνατότητα βιοσυσσώρευσης
12.4. Κινητικότητα στο έδαφος
12.5. Αποτελέσματα της αξιολόγησης ΑΒΤ και αΑαΒ
12.6. Άλλες αρνητικές επιπτώσεις

ΤΜΗΜΑ 13: Στοιχεία σχετικά με τη διάθεση

13.1. Μέθοδοι διαχείρισης αποβλήτων

Γενικές πληροφορίες Η δημιουργία αποβλήτων θα πρέπει να ελαχιστοποιείται ή να αποφεύγεται όπου είναι δυνατό.
Τα απόβλητα, τα υπολείμματα, τα άδεια δοχεία, τα απορριφθέντα ρούχα εργασίας και τα
ρυπασμένα υλικά καθαρισμού θα πρέπει να συλλέγονται σε κατονομαζόμενα δοχεία, που
φέρουν επισήμανση του περιεχομένου τους. Διαθέστε το απόβλητο προϊόν ή τα
χρησιμοποιημένα δοχεία σύμφωνα με τους κατά τόπους κανονισμούς

Μέθοδοι διάθεσης Απορρίψτε τα απόβλητα σε αδειούχο χώρο διάθεσης αποβλήτων σύμφωνα με τις απαιτήσεις
της τοπικής αρχής διάθεσης αποβλήτων.

Τάξη αποβλήτων 08 04 09

ΤΜΗΜΑ 14: Πληροφορίες σχετικά με τη μεταφορά

14.1. Αριθμός ΟΗΕ
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Αρ. ΟΗΕ (ADR/RID) 1133

Αρ. ΟΗΕ (IMDG) 1133

Αρ. ΟΗΕ (ICAO) 1133

Αρ. ΟΗΕ (ADN) 1133

14.2. Οικεία ονομασία αποστολής ΟΗΕ

Οικεία ονομασία αποστολής
(ADR/RID)

ADHESIVES

Οικεία ονομασία αποστολής
(IMDG)

ADHESIVES

Οικεία ονομασία αποστολής
(ICAO)

ADHESIVES

Οικεία ονομασία αποστολής
(ADN)

ADHESIVES

14.3. Τάξη/-εις κινδύνου κατά τη μεταφορά

Τάξη ADR/RID 3

Κωδικός ταξινόμησης
ADR/RID

F1

Επισήμανση ADR/RID 3

Τάξη IMDG 3

Τάξη/Κατηγορία ICAO 3

Τάξη ADN 3

Επισημάνσεις μεταφοράς

14.4. Ομάδα συσκευασίας

Ομάδα συσκευασίας ADR/RID II

Ομάδα συσκευασίας IMDG II

Ομάδα συσκευασίας ICAO II

Ομάδα συσκευασίας ADN II

14.5. Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι

Περιβαλλοντικά επικίνδυνη ουσία/θαλάσσιος ρυπαντής
Όχι.

14.6. Ειδικές προφυλάξεις για τον χρήστη

EmS F-E, S-D

Κατηγορία μεταφοράς ADR 2

Κώδικας επείγουσας δράσης •3YE

Αναγνωριστικός αριθμός
κινδύνου (ADR/RID)

33
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Κωδικός περιορισμού
σηράγγων

(D/E)

14.7. Χύδην μεταφορά σύμφωνα με το παράρτημα II της σύμβασης MARPOL και τον κώδικα IBC

ΤΜΗΜΑ 15: Στοιχεία νομοθετικού χαρακτήρα

15.1. Κανονισμοί/νομοθεσία σχετικά με την ασφάλεια, την υγεία και το περιβάλλον για την ουσία ή το μείγμα

Νομοθεσία ΕΕ Κανονισμός (ΕΚ) υπ’ αριθμ. 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Επιτροπής της
16ης Δεκεμβρίου 2008 που αφορά την ταξινόμηση, επισήμανση και συσκευασία ουσιών και
μειγμάτων (όπως τροποποιήθηκε).

15.2. Αξιολόγηση χημικής ασφάλειας

ΤΜΗΜΑ 16: Άλλες πληροφορίες

Ημερομηνία αναθεώρησης 19/3/2021

Αναθεώρηση 2

Νέα ημερομηνία 5/4/2018

Αριθμός SDS 20773

Πλήρεις δηλώσεις κινδύνου H225 Υγρό και ατμοί πολύ εύφλεκτα.
H242 Η θέρμανση μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά.
H302 Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης.
H312 Επιβλαβές σε επαφή με το δέρμα.
H314 Προκαλεί σοβαρά δερματικά εγκαύματα και οφθαλμικές βλάβες.
H315 Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος.
H317 Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση.
H318 Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη.
H319 Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.
H335 Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό της αναπνευστικής οδού.
H400 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς.
H410 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.
H411 Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

Αυτές οι πληροφορίες σχετίζονται μόνο στο συγκεκριμένο υλικό που προσδιορίζεται και μπορεί να μην είναι έγκυρες για τέτοιο
υλικό που χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με άλλα υλικά ή σε οποιαδήποτε διεργασία. Αυτές οι γνώσεις είναι ακριβείς και
αξιόπιστες στο βαθμό που το επιτρέπουν οι γνώσεις και οι πεποιθήσεις της εταιρείας την ημερομηνία που υποδεικνύεται.
Ωστόσο, καμία διασφάλιση, εγγύηση ή αντιπροσώπευση δεν γίνεται όσον αφορά την ακρίβεια, την αξιοπιστία ή την πληρότητά
τους. Αποτελεί ευθύνη του χρήστη να ικανοποιηθεί όσον αφορά την καταλληλότητα τέτοιων πληροφοριών για τη συγκεκριμένη
χρήση του/της.
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