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

1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος

Ονοµασία του προϊόντος στο εµπόριο: PENEBAR® SW-45 RAPID

1.2 Συναφείς προσδιοριζόµενες χρήσεις της ουσίας ή του µείγµατος και αντενδεικνυόµενες χρήσεις
Μη εφαρµόσιµο-Μείγµα ουσιών

Χρήση του υλικού / της σύνθεσης Υδροδιογκούµενο εύκαµπτο κορδόνι υδροφραγής σκυροδέµατος

1.3 Στοιχεία του προµηθευτή του δελτίου δεδοµένων ασφαλείας

Παραγωγός/προµηθευτής:
PENETRON HELLAS A.B.E.E.
ΘΡΑΚΟΜΑΚΕ∆ΟΝΩΝ 50, 136 79 ΑΧΑΡΝΕΣ
ΤΗΛ.: 210 2448250 - FAX: 210 2476803
Email: info@penetron.gr Site: www.penetron.gr

1.4 Αριθµός τηλεφώνου επείγουσας ανάγκης:

Τηλ. Κέντρου ∆ηλητηριάσεων:  +30 210 7793777 (Ελλάδα)

ΤΜΗΜΑ 2: Προσδιορισµός επικινδυνότητας

2.1 Ταξινόµηση της ουσίας ή του µείγµατος

Ταξινόµηση σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008
Το προϊόν δεν ταξινοµείται, σύµφωνα µε τον κανονισµό CLP.

2.2 Στοιχεία επισήµανσης

Επισήµανση σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 εκπίπτει

Εικονογράµµατα κινδύνου εκπίπτει

Προειδοποιητική λέξη εκπίπτει

∆ηλώσεις επικινδυνότητας εκπίπτει

Σύστηµα ταξινόµησης:
Η ταξινόµηση είναι σύµφωνη µε την ισχύουσα νοµοθεσία και το ευρετήριο του Ευρωπαϊκού Οργανισµού
Χηµικών Προϊόντων, αλλα έχει βασιστεί επιπλέον σε επιστηµονική βιβλιογραφία και σε στοιχεία εταιρειών.

2.3 Άλλοι κίνδυνοι

Αποτελέσµατα της αξιολόγησης ΑΒΤ και αΑαΒ

ΑΒΤ: Μη εφαρµόσιµο

αΑαΒ: Μη εφαρµόσιµο

ΤΜΗΜΑ 3: Σύνθεση/πληροφορίες για τα συστατικά

3.2 Χηµικός χαρακτηρισµός: Μείγµατα

Περιγραφή: Υδροδιογκούµενο εύκαµπτο κορδόνι υδροφραγής σκυροδέµατος

Συστατικά σύµφωνα µε τον Καν. (ΕΕ) 830/2015: εκπίπτει

Κανονισµος (ΕΚ) αριθ. 648/2004 σχετικά µε τα απορρυπαντικά / Επισήµανση του περιεχοµένου

Συστατικά

CAS: 64742-65-0
EINECS: 265-169-7
Αριθµός ευρετηρίου: 649-474-00-6

αποστάγµατα (πετρελαίου), βαρέα παραφινικά αποκηρωµένα µε
διαλύτη

3-10%

(συνέχεια στη σελίδα 2)
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CAS: 14808-60-7
EINECS: 238-878-4

Quartz (SiO2) 1-5%

CAS: 1333-86-4
EINECS: 215-609-9

αιθάλη 0,1-1%

Συµπληρωµατικά Στοιχεία:
Για την εξήγηση των αναφερόµενων δηλώσεων επικινδυνότητας θα πρέπει να ανατρέξετε στο Κεφάλαιο 16.

ΤΜΗΜΑ 4: Μέτρα πρώτων βοηθειών

4.1 Περιγραφή των µέτρων πρώτων βοηθειών

Γενικές οδηγίες: Να µεταφέρετε τους πάσχοντες στον καθαρό αέρα.

µετά από εισπνοή:
Σε περίπτωση λιποθυµίας επιβάλλεται κατάκλιση και µεταφορά σε σταθερή πλάγια θέση.
Στη περίπτωση ενοχλήσεων συµβουλευτείτε γιατρό.

µετά από επαφή µε το δέρµα:
Ξεπλυθείτε αµέσως µε νερό και σαπούνι πολύ καλά.
Σε περίπτωση συνεχιζόµενου ερεθισµού, επισκεφθείτε γιατρό.

µετά από επαφή µε τα µάτια:
Να πλύνετε τα µάτια κάτω από τρεχούµενο νερό αρκετή ώρα µε ανοιχτά τα βλέφαρα. Αν συνεχίζονται οι
ενοχλήσεις συµβουλευτείτε τον γιατρό.

µετά από κατάποση:
Πιείτε άφθονο νερό και παραµείνετε στον καθαρό αέρα.
Μην προκαλέσετε εµετό, ζητήστε αµέσως τη βοήθεια γιατρού.

4.2 Σηµαντικότερα συµπτώµατα και επιδράσεις, άµεσες ή µεταγενέστερες
Έπειτα απο εισπνοή: Μπορεί να προκαλέσει ερεθισµό της αναπνευστικής οδού.
Έπειτα απο επαφή µε το δέρµα: Μπορεί να προκαλέσει ερεθισµό του δέρµατος. Τα συµπτώµατα µπορεί να
περιλαµβάνουν ερυθρότητα, ξηρότητα, απολίπανση και σκάσιµο του δέρµατος
Έπειτα απο επαφή µε τα µάτια: Μπορεί να προκαλέσει ερεθισµό των µατιών. Τα συµπτώµατα µπορεί να
περιλαµβάνουν δυσφορία ή πόνο, υπερβολικό ανοιγόκλειµα και παραγωγή δακρύων, µε πιθανή ερυθρότητα
και οίδηµα
Συµπτώµατα / τραυµατισµοί µετά από κατάποση: Μπορεί να είναι επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης.
Μπορεί να προκαλέσει ευαισθητοποίηση και συσφορία στο στοµάχι, ναυτία ή εµετό

4.3 Ένδειξη οποιασδήποτε απαιτούµενης άµεσης ιατρικής φροντίδας και ειδικής θεραπείας
∆εν διατίθενται άλλες σχετικές πληροφορίες.

ΤΜΗΜΑ 5: Μέτρα για την καταπολέµηση της πυρκαγιάς

5.1 Πυροσβεστικά µέσα

Κατάλληλα πυροσβεστικά µέσα:
Πυροσβεστική σκόνη
∆ιοξείδιο του άνθρακα (CO2)
Αφρός
Άµµος
Ψέκασµα νερού

5.2 Ειδικοί κίνδυνοι που προκύπτουν από την ουσία ή το µείγµα
∆εν διατίθενται άλλες σχετικές πληροφορίες.

5.3 Συστάσεις για τους πυροσβέστες

Ειδικός προστατευτικός εξοπλισµός:
Οι πυροσβέστες πρέπει να φορούν κατάλληλη προστατευτική ενδυµασία και αυτόνοµη αναπνευστική συσκευή
(SCBA) ολικής κάλυψης προσώπου θετικής πίεσης.

(συνέχεια στη σελίδα 3)
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Περαιτέρω δηλώσεις:
Μολυσµένα νερά πυρόσβεσης συλλέγονται ξεχωριστά, δεν επιτρέπεται να αδειάζονται στην αποχέτευση.

ΤΜΗΜΑ 6: Μέτρα για την αντιµετώπιση τυχαίας έκλυσης

6.1 Προσωπικές προφυλάξεις, προστατευτικός εξοπλισµός και διαδικασίες έκτακτης ανάγκης
Φροντίστε για επαρκή αερισµό.
Αποφύγετε την εισπνοή ατµών.
Αποφύγετε την επαφή µε το δέρµα και τα µάτια.
Προστατευτικά γυαλιά/µάσκα εάν αναµένεται η επαφή µε τα µάτια.

6.2 Περιβαλλοντικές προφυλάξεις Μην το αδειάζετε στην αποχέτευση ή στο υδάτινο περιβάλλον.

6.3 Μέθοδοι και υλικά για περιορισµό και καθαρισµό
Συλλέγεται µηχανικά και τοποθετείται σε δοχεία κατάλληλα για απόρριψη.

6.4 Παραποµπή σε άλλα τµήµατα
Πληροφορίες για τον χειρισµό βλέπε κεφάλαιο 7.
Πληροφορίες για τον ατοµικό προστατευτικό εξοπλισµό βλέπε κεφάλαιο 8.
Πληροφορίες για την απόρριψη βλέπε κεφάλαιο 13.

ΤΜΗΜΑ 7: Χειρισµός και αποθήκευση

7.1 Προφυλάξεις για ασφαλή χειρισµό
Να αποθηκεύεται καλά κλεισµένο, σε δροσερό και στεγνό µέρος.
Αποφύγετε την επαφή µε το δέρµα και τα µάτια.
Μην αναπνέετε τη σκόνη. Μην το καταπίνετε.

Οδηγίες για τον τρόπο προστασίας κατά της πυρκαγιάς και έκρηξης: ∆εν απαιτείται λήψη ειδικών µέτρων.

7.2 Συνθήκες ασφαλούς φύλαξης, συµπεριλαµβανοµένων τυχόν ασυµβίβαστων καταστάσεων

Τεχνικά µέτρα και συνθήκες αποθήκευσης:

Απαιτήσεις για χώρους και δοχεία αποθήκευσης: Αποθηκεύεται σε δροσερό µέρος.

Υποδείξεις συναποθήκευσης: ∆εν εφαρµόζεται.

Περαιτέρω δηλώσεις για τους όρους αποθήκευσης: Καµία

7.3 Ειδική τελική χρήση ή χρήσεις ∆εν διατίθενται άλλες σχετικές πληροφορίες.

ΤΜΗΜΑ 8: Έλεγχος της έκθεσης/ατοµική προστασία

Συµπληρωµατικές υποδείξεις για τη διαµόρφωση των τεχνικών εγκαταστάσεων:
Καµία άλλη σύσταση, βλέπε κεφάλαιο 7.

8.1 Παράµετροι ελέγχου

Συστατικά στοιχεία µε οριακές τιµές επαγγελµατικής έκθεσης:

1333-86-4 αιθάλη

TWA (GR) Μικρότερο χρονικό όριο: 7 mg/m³
Μεγαλύτερο χρονικό όριο: 3,5 mg/m³

Συµπληρωµατικές υποδείξεις: Σαν βάση χρησιµοποιήθηκαν οι ισχύοντες κατάλογοι παρασκευάσµατος.

8.2 Έλεγχοι έκθεσης

8.2.1 Κατάλληλοι µηχανικοί έλεγχοι:
Συνιστάται η χρήση συστηµάτων τοπικού εξαερισµού και απαγωγής αερίων.

8.2.2 Ατοµικός εξοπλισµός προστασίας:

Γενικά µέτρα προστασίας και υγιεινής:
Προσοχή στα υπόλοιπα προστατευτικά µέτρα όσον αφορά τον χειρισµό χηµικών προϊόντων.

(συνέχεια στη σελίδα 4)
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Να αποφεύγετε την επαφή µε τα µάτια και δέρµα.
Όταν χρησιµοποιείτε το προϊόν µην τρώτε, πίνετε, και µην καπνίζετε.
Να πλένετε τα χέρια πριν το διάλειµµα και στο τέλος της εργασίας.

Προστασία για την αναπνοή:
Χρησιµοποιείστε εγκεκριµένη µάσκα σκόνης από την NIOSH ή προσωπίδα µε φίλτρο σε περιοχές µε
ανεπαρκή εξαερισµό ή όταν µπορεί να υπερβεί τα επιτρεπτά όρια έκθεσης. Οι αναπνευστικές µάσκες θα πρέπει
να επιλέγονται και να χρησιµοποιούνται υπό την καθοδήγηση ενός εκπαιδευµένου προσώπου για την υγεία και
την ασφάλεια του προσωπικού ακολουθώντας τις απαιτήσεις του προτύπου της OSHA  (29 CFR 1910.134) και
του προτύπου ANSI για αναπνευστική προστασία (Z88.2)

Προστασία για τα χέρια:

Προστατευτικά γάντια.

Υλικό γαντιών:
Γάντια από καουτσούκ.
Η επιλογή του κατάλληλου γαντιού δεν εξαρτάται µόνον από το υλικό, αλλά και τα επιπλέον χαρακτηριστικά
ποιότητας, τα οποία διαφέρουν ανάλογα µε τον κατασκευαστή.

Χρόνος διείσδυσης του υλικού γαντιών:
Οι χρόνοι διέλευσης σύµφωνα µε τον κανονισµό ΕN 374 Μέρος ΙΙΙ ενίοτε δεν ισχύουν υπό πραγµατικές
συνθήκες. Προτείνεται µέγιστος χρόνος χρήσης που αντιστοιχεί στο 50% του χρόνου διέλευσης.

Προστασία για τα µάτια:

Προστατευτικά γυαλιά

Προστασία για το σώµα: ∆εν απαιτείται υπό κανονικές συνθήκες χρήσης.

ΤΜΗΜΑ 9: Φυσικές και χηµικές ιδιότητες

9.1 Στοιχεία για τις βασικές φυσικές και χηµικές ιδιότητες

Γενικές πληροφορίες

Όψη:

Μορφή: στερεό

Χρώµα: µαύρο

Οσµή: ελαφρά οσµή πετρελαίου

Όριο οσµής: Μη καθορισµένο

Τιµή pH: Μη χρησιµοποιήσιµο

Σηµείο τήξεως/σηµείο πήξεως: ∆εν είναι προσδιορισµένο

Αρχικό σηµείο ζέσεως και περιοχή ζέσεως: ∆εν είναι προσδιoρισµένο

Σηµείο ανάφλεξης: Μη προσδιορισµένο

Αναφλεξιµότητα (στερεό/αέριο): Μη καθορισµένο

Θερµοκρασία αυτανάφλεξης: Μη καθορισµένη

Θερµοκρασία αποσύνθεσης: Μη καθορισµένο

Θερµοκρασία αυτοανάφλεξης: Το προϊόν δεν αυτοαναφλέγεται.
(συνέχεια στη σελίδα 5)
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Εκρηκτικές ιδιότητες: ∆εν υφίσταται κίνδυνος εκρήξεως του προϊόντος.

Όρια κινδύνου εκρήξεως:

κατώτερα: Μη καθορισµένο

ανώτερα: Μη καθορισµένο

Πίεση ατµού Μη χρησιµοποιήσιµο

Πυκνότητα:

Σχετική πυκνότητα σε 20 °C 1,5

Πυκνότητα ατµών Μη χρησιµοποιήσιµο

Ταχύτητα εξάτµισης: Μη χρησιµοποιήσιµο

∆ιαλυτότητα σε / αναµείξιµο µε

νερό: αδιάλυτο

Συντελεστής κατανοµής: n-οκτανόλη/νερό: Μη καθoρισµένο

Ιξώδες

δυναµικό: Μη χρησιµοποιήσιµο

κινηµατικό: Μη χρησιµοποιήσιµο

9.2 Άλλες πληροφορίες ∆εν διατίθενται άλλες σχετικές πληροφορίες.

ΤΜΗΜΑ 10: Σταθερότητα και αντιδραστικότητα

10.1 Αντιδραστικότητα ∆εν διατίθενται άλλες σχετικές πληροφορίες.

10.2 Χηµική σταθερότητα

Θερµική αποσύνθεση / Όροι που πρέπει να αποφεύγονται:
∆εν αποσυντίθεται αν η αποθήκευση και ο χειρισµός του γίνεται κανονικά.
Ευσταθές στη θερµοκρασία περιβάλλοντος.

10.3 Πιθανότητα επικίνδυνων αντιδράσεων ∆εν είναι γνωστή καµία επικίνδυνη αντίδραση.

10.4 Συνθήκες προς αποφυγήν Θέρµανση

10.5 Μη συµβατά υλικά: ∆εν διατίθενται άλλες σχετικές πληροφορίες.

10.6 Επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης:
Σε περίπτωση φωτιάς απελευθερώνει µονοξείδιο του άνθρακα και διοξείδιο του άνθρακα

ΤΜΗΜΑ 11: Τοξικολογικές πληροφορίες

11.1 Πληροφορίες για τις τοξικολογικές επιπτώσεις

Οξεία τοξικότητα Βάσει των διαθέσιµων δεδοµένων, τα κριτήρια ταξινόµησης δεν πληρούνται.

∆ιάβρωση και ερεθισµός του δέρµατος
Βάσει των διαθέσιµων δεδοµένων, τα κριτήρια ταξινόµησης δεν πληρούνται.

Σοβαρή βλάβη/ερεθισµός των µατιών
Βάσει των διαθέσιµων δεδοµένων, τα κριτήρια ταξινόµησης δεν πληρούνται.

Ευαισθητοποίηση του αναπνευστικού συστήµατος ή του δέρµατος
Βάσει των διαθέσιµων δεδοµένων, τα κριτήρια ταξινόµησης δεν πληρούνται.

Επιπτώσεις ΚΜΤ (καρκινογένεση, µεταλλαξιγένεση και τοξικότητα για την αναπαραγωγή)

Μεταλλαξιγένεση γεννητικών κυττάρων
Βάσει των διαθέσιµων δεδοµένων, τα κριτήρια ταξινόµησης δεν πληρούνται.

Καρκινογένεση Βάσει των διαθέσιµων δεδοµένων, τα κριτήρια ταξινόµησης δεν πληρούνται.
(συνέχεια στη σελίδα 6)
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Τοξικότητα για την αναπαραγωγή
Βάσει των διαθέσιµων δεδοµένων, τα κριτήρια ταξινόµησης δεν πληρούνται.

STOT-εφάπαξ έκθεση Βάσει των διαθέσιµων δεδοµένων, τα κριτήρια ταξινόµησης δεν πληρούνται.

STOT-επανειληµµένη έκθεση Βάσει των διαθέσιµων δεδοµένων, τα κριτήρια ταξινόµησης δεν πληρούνται.

Κίνδυνος από αναρρόφηση Βάσει των διαθέσιµων δεδοµένων, τα κριτήρια ταξινόµησης δεν πληρούνται.

ΤΜΗΜΑ 12: Οικολογικές πληροφορίες

12.1 Τοξικότητα

Υδατική τοξικότητα: ∆εν διατίθενται άλλες σχετικές πληροφορίες.

12.2 Ανθεκτικότητα και ικανότητα αποδόµησης ∆εν διατίθενται άλλες σχετικές πληροφορίες.

12.3 ∆υνατότητα βιοσυσσώρευσης ∆εν διατίθενται άλλες σχετικές πληροφορίες.

12.4 Κινητικότητα στο έδαφος ∆εν διατίθενται άλλες σχετικές πληροφορίες.

Περαιτέρω οικολογικές ενδείξεις:

Γενικές οδηγίες:
Γενικά δεν είναι επικίνδυνο.
∆εν είναι γνωστός κανένας κίνδυνος για το υδάτινο περιβάλλον.

12.5 Αποτελέσµατα της αξιολόγησης ΑΒΤ και αΑαΒ

ΑΒΤ: Μη εφαρµόσιµο

αΑαΒ: Μη εφαρµόσιµο

12.6 Άλλες αρνητικές επιπτώσεις ∆εν διατίθενται άλλες σχετικές πληροφορίες.

ΤΜΗΜΑ 13: Στοιχεία σχετικά µε τη διάθεση

13.1 Μέθοδοι διαχείρισης αποβλήτων

Σύσταση:

Η διάθεση του υλικού πρέπει να είναι σύµφωνη µε την Εθνική Νοµοθεσία.

Για ανακύκλωση απευθυνθείτε στον παραγωγό.

Ακάθαρτες συσκευασίες:

Σύσταση: Η εναπόθεση γίνεται σύµφωνα µε τις επίσηµες οδηγίες.

ΤΜΗΜΑ 14: Πληροφορίες σχετικά µε τη µεταφορά

14.1 Αριθµός ΟΗΕ

ADR, ADN, IMDG, IATA εκπίπτει

14.2 Οικεία ονοµασία αποστολής ΟΗΕ

ADR, ADN, IMDG, IATA εκπίπτει

14.3 Τάξης/-εις κινδύνου κατά τη µεταφορά

ADR, ADN, IMDG, IATA

Κλάση εκπίπτει

14.4 Οµάδα συσκευασίας

ADR, IMDG, IATA εκπίπτει

14.5 Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι Μη εφαρµόσιµο

14.6 Ειδικές προφυλάξεις για τον χρήστη Μη χρησιµοποιήσιµο

14.7 Χύδην µεταφορά σύµφωνα µε το παράρτηµα II

της σύµβασης MARPOL και τον κώδικα IBC Μη χρησιµοποιήσιµο
(συνέχεια στη σελίδα 7)

 GR 



Σελίδα: 7/7

∆ελτίο δεδοµένων ασφαλείας
σύµφωνα µε τους Κανονισµούς 1907/2006/ΕΚ (REACH) Άρθρο

31, τον (EE) 2015/830 και τον 1272/2008/EK (CLP)
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UN "Model Regulation": εκπίπτει

ΤΜΗΜΑ 15: Στοιχεία νοµοθετικού χαρακτήρα

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

µείγµα
Κανονισµός (EE) 2015/830
Κανόνισµός CLP 1272/2008/EK
Κανινισµός REACH 1907/2006/EK
Τα συστατικά του µείγµατος που εµπίπτουν στον Κανονισµό REACH 1907/2006, έχουν (προ)-καταχωρισθεί.
Οδηγία 98/24/ΕΚ του Συµβουλίου της 7ης Απριλίου 1998 για την Προστασία της Υγείας και Ασφάλειας των
Εργαζοµένων κατά την Eργασία από Κινδύνους Οφειλόµενους σε Χηµικούς Παράγοντες
Οδηγία 94/33/ΕΚ για την προστασία των νέων κατά την εργασία, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
Οδηγία 92/85/ΕΟΚ σχετικά µε την εφαρµογή µέτρων που αποβλέπουν στη βελτίωση της υγείας και της
ασφάλειας κατά την εργασία των εγκύων, λεχώνων και γαλουχουσων εργαζοµένων, όπως έχει τροποποιηθεί
και ισχύει.

Εθνικές διατάξεις

Άλλες διατάξεις, περιορισµοί και απαγορεύσεις

Ουσίες που προκαλούν πολύ µεγάλη ανησυχία (SVHC) σύµφωνα µε το REACH, άρθρο 57

∆εν περιέχει ουσίες που προκαλούν πολύ µεγάλη ανησυχία (SVHC).

15.2 Αξιολόγηση χηµικής ασφάλειας: Η αξιολόγηση χηµικής ασφάλειας δεν πραγµατοποιήθηκε.

ΤΜΗΜΑ 16: Άλλες πληροφορίες

Αυτές οι δηλώσεις βασίζονται στο σηµερινό επίπεδο των γνώσεών µας, δεν αποτελούν εγγύηση για τις
ιδιότητες των προϊόντων ούτε αιτιολογούν νοµικές συνέπειες.

∆ελτίο ∆εδοµένων Ασφαλείας, συντάχτηκε από:

SUSTCHEM Engineering ΕΠΕ
Τµήµα REACH & Χηµικών Υπηρεσιών
3ης Σεπτεµβρίου 144, Τ.Κ. 112 51, Αθήνα, Ελλάδα
Τηλ.: +30 210 8252510 Fax: +30 210 8252575
Website: www.sustchem.gr
E-mail: info@suschem.gr

Συντµήσεις και αρκτικόλεξα:
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International
Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
SVHC: Substances of Very High Concern
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative

* Τροποποιηµένα στοιχεία σε σχέση µε την προηγούµενη έκδοση   
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