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

1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος

Ονοµασία του προϊόντος στο εµπόριο: PENECOATTM ACRYLIC W

1.2 Συναφείς προσδιοριζόµενες χρήσεις της ουσίας ή του µείγµατος και αντενδεικνυόµενες χρήσεις
∆εν διατίθενται άλλες σχετικές πληροφορίες.

Χρήση του υλικού / της σύνθεσης Υδατικής βάσης ακρυλικό βερνίκι (συµπύκνωµα).

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

Συµπληρωµατικές δηλώσεις:
EUH208 Περιέχει 2-methyl-2H-isothiazol-3-one, 1,2-βενζισοθειαζολ-3(2H)-όνη, µείγµα των: 5-χλωρο-2-

µεθυλο-4-ισοθειαζoλιν-3-όνη [EC no. 247-500-7] και 2-µεθυλο-2Η-ισοθειαζoλ-3-όνη [EC no. 220-
239-6] (3:1). Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.

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: Πολυµερές, υδατική διασπορά

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

Συµπληρωµατικά Στοιχεία:
Για την εξήγηση των αναφερόµενων δηλώσεων επικινδυνότητας θα πρέπει να ανατρέξετε στο Κεφάλαιο 16.
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ΤΜΗΜΑ 4: Μέτρα πρώτων βοηθειών

4.1 Περιγραφή των µέτρων πρώτων βοηθειών

Γενικές οδηγίες:
∆εν απαιτούνται ειδικά µέτρα.
Να µεταφέρετε τους πάσχοντες στον καθαρό αέρα.

µετά από εισπνοή: Στη περίπτωση ενοχλήσεων συµβουλευτείτε γιατρό.

µετά από επαφή µε το δέρµα: Αφαιρέστε την µολυσµένη ενδυµασία.

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.
Προσοχή κατα τη πλύση των οφθαλµών, η εκτόξευση νερού µε µεγάλη πίεση ενέχει κίνδυνο καταστροφής του
κερατοειδούς, συµβουλευτείτε ένα γιατρό.

µετά από κατάποση:
Πιείτε άφθονο νερό και παραµείνετε στον καθαρό αέρα.
Συµβουλευτείτε αµέσως το γιατρό.

4.2 Σηµαντικότερα συµπτώµατα και επιδράσεις, άµεσες ή µεταγενέστερες
Κατάποση µπορεί να προκαλέσει γαστρεντερικούς ερεθισµούς, ναυτία, εµετό, και διάρροια.
Αλλεπάλληλη και διαρκής έκθεση µπορεί να ερεθίσει τα µάτια και το δέρµα.

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: Τα µέτρα κατασβέσεως της φωτιάς εναρµονίζονται µε τα περικείµενα.

5.2 Ειδικοί κίνδυνοι που προκύπτουν από την ουσία ή το µείγµα
Η πίεση σε κλειστά δοχεία µπορεί να αυξηθεί µε την επίδραση θερµότητας.

5.3 Συστάσεις για τους πυροσβέστες
Χρησιµοποιήστε προσωπική ενδυµασία προστασίας.
Το προΐόν δεν καίεται από µόνο του.
Μην αφήσετε το νερό απόσβεσης να εισχωρήσει σε επιφανειακά και υπόγεια ύδατα.
Τα υπολείµµατα της πυρκαγιάς και το µολυσµένο νερό της απόσβεσης πρέπει να διατεθούν
σύµφωνα µε τις οδηγίες των τοπικών αρχών.

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
Χρησιµοποιείστε προστατευτικό εξοπλισµό. Αποµακρύνετε τα απροστάτευτα πρόσωπα.
Φροντίστε για επαρκή αερισµό.
Αποφύγετε την εισπνοή ατµών.
Αποφύγετε την επαφη µε διαρρέον ή εκλυόµενο υλικό.
Προστατευτικά γυαλιά/µάσκα εάν αναµένεται η επαφή µε τα µάτια.
Αποφύγετε την επαφή µε το δέρµα και τα µάτια.

6.2 Περιβαλλοντικές προφυλάξεις Αραιώνεται µε πολύ νερό.

6.3 Μέθοδοι και υλικά για περιορισµό και καθαρισµό
Συλλέγεται µε απορροφητικά υλικά υγρών (άµµο, εναποθέσεις πυρολίθου, πριονόσκονη).
Εµποδίστε τη περεταίρω διαρροή και διασκορπισµό, αν αυτό είναι δυνατό δίχως κίνδυνο.
Μεγάλες διαρροές πρέπει να συλλέγονται µηχανικά προς διάθεση (αποµάκρυνση µε αντλία).
Συγκεντρώστε µε απορροφητικό υλικό υγρών (π.χ. άµµος, γέλη πυριτίας, συνδετικά υλικά οξέων, γενικά

(συνέχεια στη σελίδα 3)
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συνδετικά υλικά, ξυλάλευρο).
Συγκεντρώστε και µεταφέρετε σε δοχεία µε σωστή σήµανση.
Τα µολυσµένα αντικείµενα και το πάτωµα καθαρίζονται ριζικά λαµβάνοντας υπόψη τις περιβαλλοντικές
οδηγίες.
Καταστρέφεται λαµβάνοντας υπ΄ όψη τις οδηγίες των τοπικών υπηρεσιών.

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.
Αποφύγετε την εισπνοή ατµών.
Να αποφεύγετε την έκχυση ή το ψέκασµα σε κλειστούς χώρους.
Να χρησιµοποιείται µόνο σε καλά αεριζόµενους χώρους.
Αποφεύγετε την παρατεταµένη επαφή µε το δέρµα
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.
∆ιατηρείται στην αρχική συσκευασία.
Αποθηκεύεται σε δοχεία που µε σωστή σήµανση.
Αποθηκεύεται µεταξύ 5 und 35 °C, σε καλά αεριζόµενο χώρο και µακρυά από ζέστη, πηγές
ανάφλεξης και άµεσο ηλιακό φώς.
Να µην παγώνεται.

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

8.1 Παράµετροι ελέγχου

Συστατικά στοιχεία µε οριακές τιµές επαγγελµατικής έκθεσης:

7664-41-7 αµµωνία, άνυδρος

TWA Μικρότερο χρονικό όριο: 35 mg/m³, 50 ppm
Μεγαλύτερο χρονικό όριο: 35 mg/m³, 50 ppm

8.2 Έλεγχοι έκθεσης

8.2.2 Ατοµικός εξοπλισµός προστασίας:

Γενικά µέτρα προστασίας και υγιεινής:
Προσοχή στα υπόλοιπα προστατευτικά µέτρα όσον αφορά τον χειρισµό χηµικών προϊόντων.
Μακριά από τρόφιµα, ποτά και ζωοτροφές.
Να µην αναπνέετε σκόνη/αναθυµιάσεις/νεφώµατα.
Όταν το χρησιµοποιείτε µην τρώτε και µην πίνετε.

(συνέχεια στη σελίδα 4)
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Να πλένεστε πολύ καλά αµέσως µετά από το χειρισµό του προϊόντος.

Προστασία για την αναπνοή: ∆εν είναι απαραίτητη.

Προστασία για τα χέρια:

Προστατευτικά γάντια.

Υλικό γαντιών:
Καουτσούκ νιτρίλιο
Χρόνος διαπέρασης: 480 min
Πάχος γαντιών: 0.1 - 0.4 mm

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:

Χρησιµοποιείστε γυαλιά ασφαλείας µε πλευρικές ασπίδες σε συµµορφωση µε το ΕΝ 166.

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: υγρό

Χρώµα: λευκό

Οσµή: αντίστοιχη των εστέρων

Όριο οσµής: Μη καθορισµένο

Τιµή pH: 5.5 - 6.5

Σηµείο τήξεως/σηµείο πήξεως: ∆εν είναι προσδιορισµένο

Αρχικό σηµείο ζέσεως και περιοχή ζέσεως: ∆εν είναι προσδιoρισµένο

Σηµείο ανάφλεξης: Μη προσδιορισµένο

Αναφλεξιµότητα (στερεό/αέριο): Μη χρησιµοποιήσιµο

Θερµοκρασία αυτανάφλεξης: Μη καθορισµένη

Θερµοκρασία αποσύνθεσης: Μη καθορισµένο

Θερµοκρασία αυτοανάφλεξης: Το προϊόν δεν αυτοαναφλέγεται.

Εκρηκτικές ιδιότητες: ∆εν υφίσταται κίνδυνος εκρήξεως του προϊόντος.

Όρια κινδύνου εκρήξεως:

κατώτερα: Μη καθορισµένο

ανώτερα: Μη καθορισµένο
(συνέχεια στη σελίδα 5)
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Οξειδωτικές ιδιότητες ∆εν ταξινοµείται ως οξειδωτικό σύµφωνα µε τον Κανονισµό
CLP 1272/2008/EK.

Πίεση ατµού σε 20 °C 23 hPa

Πυκνότητα: Μη καθορισµένη

Σχετική πυκνότητα σε 20 °C 0.9 - 1.1

Πυκνότητα ατµών Μη καθoρισµένο

Ταχύτητα εξάτµισης: Μη καθoρισµένο

∆ιαλυτότητα σε / αναµείξιµο µε

νερό: αναµειγνύεται πλήρως

Συντελεστής κατανοµής: n-οκτανόλη/νερό: Μη καθoρισµένο

Ιξώδες

δυναµικό σε 20 °C: 100 - 1,000 mPas

κινηµατικό: Μη καθoρισµένο

9.2 Άλλες πληροφορίες ∆εν διατίθενται άλλες σχετικές πληροφορίες.

ΤΜΗΜΑ 10: Σταθερότητα και αντιδραστικότητα

10.1 Αντιδραστικότητα Το προϊόν δεν αντιδρά υπο κανονικές συνθήκες.

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 Αποφύγετε υψηλές θερµοκρασίες και απευθείας ηλιακή ακτινοβολία.

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

10.6 Επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης: ∆εν είναι γνωστά επικίνδυνα προϊόντα αποσυνθέσεως.

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.

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.
(συνέχεια στη σελίδα 6)
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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
98 %, OECD TG 302, Το προϊόν µπορεί να εξαλειφθεί από το νερό µε αβιοτικές διαδικασίες π.χ. µε
απορρόφηση σε βιολογική λάσπη.

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.
Ο περιέκτης µπορεί όταν καθαριστεί να επαναχρησιµοποιηθεί ή να αξιοποιηθεί το υλικό του.

Συνιστάται ως µέσον καθαρίσµατος: Νερό, ενδεχοµένως προσθέτετε ένα µέσον καθαρισµού.

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
(συνέχεια στη σελίδα 7)
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14.7 Χύδην µεταφορά σύµφωνα µε το παράρτηµα II

της σύµβασης MARPOL και τον κώδικα IBC Μη χρησιµοποιήσιµο

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 2012/18 / ΕΕ

Κατονοµαζόµενες επικίνδυνες ουσίες - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
κανένα από συστατικά στοιχεία δεν περιέχεται στη λίστα

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.

Υποδείξεις εκπαίδευσης
Κατάλληλη εκπαίδευση για την ασφάλεια και τον χειρισµό θα πρέπει να παρέχεται σε όλους τους
εργαζόµενους σύµφωνα µε τις υπάρχουσες πληροφορίες.

∆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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