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∆ΕΛΤΙΟ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

(σύµφωνα µε τον κανονισµό No 453/2010 της Ευρωπαϊκής Ένωσης – (REACH) 

 
1. Στοιχεία προϊόντος, Επιχείρησης 

 
 
1.1 Ταυτοποίηση προϊόντος 
   
 Ονοµασία προϊόντος:  FIBRANgeo  -  Πετροβάµβακας  
    
 Αριθµός καταχώρησης REACH: 01-2119472313-44-0034 
 
1.2 Συναφείς προσδιοριζόµενες χρήσεις προϊόντος:  
   
 Θερµοµόνωση, ακουστική µόνωση, πυροπροστασία. 
   
1.3 Στοιχεία του προµηθευτή του ∆ελτίου ∆εδοµένων Ασφαλείας:  
     

   ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΟΝΩΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 
   6ο χλµ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ 

Τ.Θ. 40306,     Τ.Κ. 56010    ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
     Τηλ: 2310 682425 Fax: 2310 683131 

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ: Τηλ: 23220 25700 Fax: 23220 25704 
   E-mail: fibran@fibran.gr 
 

1.4  Αριθµός τηλεφώνου έκτακτης ανάγκης: 
 

Fibran S.A. Τµήµα Τεχνικής Υποστήριξης Τηλ: +30 2310 682425 (∆ευτέρα-Παρασκευή08:30 – 16:00)  
 

 
2. Προσδιορισµός επικινδυνότητας  

 
 
2.1 Ταξινόµηση της ουσίας ή του µείγµατος:  

 
Σύµφωνα µε τη νοµοθεσία REACH, ο πετροβάµβακας FIBRANgeo θεωρείται αντικείµενο (article) καθώς 
και µε τις οδηγίες 67/548/EEC και 1999/45/EC και τις τροποποιήσεις τους αναφορικά µε την ταξινόµηση, 
επισήµανση και συσκευασία ουσιών και µειγµάτων, δεν ταξινοµείται ως επικίνδυνο. 

 
 
2.2 Στοιχεία επισήµανσης:  

 
∆εν υπάρχουν ταξινοµήσεις επικινδυνότητας που να σχετίζονται µε τις ίνες πετροβάµβακα αναφορικά µε 
φυσικά, υγείας και περιβαλλοντικά θέµατα.  

 
2.3 Άλλοι κίνδυνοι: 
 

2.3.1 Έκθεση σε σκόνη µπορεί να προκαλέσει ερεθισµό στα µάτια, τη µύτη και το λάρυγγα.  
 
2.3.2 Καπνός µε δριµύ οσµή παράγεται κατά την θέρµανση. 

 

 
3. Σύσταση – Πληροφορίες για τα συστατικά 

 
 

 Χηµικός χαρακτηρισµός: Αντικείµενο (Article). Το προϊόν αποτελείται από πετρώµατα τα οποία έχουν 
λιώσει σε ηλεκτρικό φούρνο, µετατροπή αυτών σε µορφή ινών, πάνω στις οποίες έχει ψεκαστεί ειδική 
ρητίνη ως συνδετικό υλικό. Η ρητίνη κατά τη διαδικασία της ωρίµανσης του υλικού µετατρέπεται σε ένα 
θερµικά σταθερό προϊόν (βακελίτης). Επίσης προστίθεται και ένα ειδικό λάδι για µείωση της παραγωγής 
σκόνης καθώς και σιλικόνη  για µείωση της απορρόφησης νερού (υδροφοβισµός).  
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περιγραφή 

 
CAS number 

 
EC number 

 
περιεκτικότητα 

Πετροβάµβακας. Υαλώδεις (πυριτικές) ίνες µε 
τυχαίο προσανατολισµό που περιέχουν 
µέταλλα των αλκαλίων κι αλκαλικών γαιών 
(Na2O+K2O+CaO+MgO+BaO) περισσότερο 
από 18% κατά βάρος και πληρούν τα κριτήρια 
της παραγράφου Q της ευρωπαϊκής οδηγίας 
97/69 (97/69/EC). 

 
 

- 
 

 
926-099-9 

 
95 -100 % 

 
Συνδετική οργανική ρητίνη  

 
25104-55-6 

 
- 

 
0 - 5 % 

 
Ορυκτέλαιο και/ή γαλάκτωµα σιλικόνης 
 

 
- 

 
- 

 
έως 0.5 % 

  
    

 
4. Μέτρα πρώτων βοηθειών 

 
 
4.1 Περιγραφή των µέτρων πρώτων βοηθειών 
 

4.1.1 Εισπνοή: Σε περίπτωση ερεθισµού του αναπνευστικού συστήµατος µεταφέρετε τον παθόντα 
σε καθαρό αέρα. ∆ώστε του να πιει νερό και καθαρίστε τη µύτη από τις ίνες και τη σκόνη. Σε 
περίπτωση επιµονής των ενοχληµάτων συµβουλευτείτε γιατρό 

 
4.1.2 Επαφή µε το δέρµα: Σε περίπτωση που ερεθισµού του δέρµατος να µην το τρίβετε ή το ξύνετε. 

Ξεπλύνετε µε άφθονο νερό και στη συνέχεια µε νερό και σαπούνι. Χρησιµοποιείστε µαλακή 
πετσέτα για να βοηθήσετε την αποµάκρυνση των ινών. Σε περίπτωση επιµονής των 
ενοχληµάτων συµβουλευτείτε γιατρό.  

 
4.1.3  Επαφή µε τα µάτια: Μην τρίβετε την περιοχή των µατιών. Ξεπλύνετε µε άφθονο νερό 

τουλάχιστον για 15 λεπτά. Σε περίπτωση επιµονής των ενοχληµάτων συµβουλευτείτε γιατρό. 
 

4.1.4 Κατάποση: Κατάποση του προϊόντος είναι απίθανο να συµβεί υπό κανονικές συνθήκες 
χρήσης. Σε περίπτωση που συµβεί, ξεπλύνετε καλά το στόµα για να φύγουν οι ίνες και η 
σκόνη. Προσφέρετε µεγάλη ποσότητα νερού για την αποφυγή πιθανού ερεθισµού στο 
γαστρεντερικό σύστηµα. Μην προκαλέσετε εµετό εκτός αν σας δοθούν οδηγίες γι’ αυτό από 
γιατρό.  

 
4.2  Σηµαντικότερα συµπτύγµατα κι επιδράσεις, οξείες ή µεταγενέστερες   
 

4.2.1 Εισπνοή: Προσωρινός ερεθισµός του αναπνευστικού συστήµατος είναι πιθανό να συµβεί µετά 
από έκθεση σε επίπεδα ινών και σκόνης πάνω από τα επιτρεπόµενα όρια. 

 
4.2.2 Επαφή µε το δέρµα: Σε επαφή µε τις ίνες και τη σκόνη µπορεί να προκληθεί προσωρινός 

ερεθισµός (φαγούρα) ή κοκκίνισµα του δέρµατος.  
   

4.2.3 Επαφή µε τα µάτια: Σε επαφή µε τις ίνες και τη σκόνη µπορεί να προκληθεί προσωρινός 
ερεθισµός (φαγούρα) ή κοκκίνισµα στην περιοχή του µατιού.  

 
4.2.4 Κατάποση: Κατάποση του προϊόντος είναι απίθανο να συµβεί κάτω από κανονικές συνθήκες 

χρήσεις. Ωστόσο κατάποση του προϊόντος µπορεί να προκαλέσει ερεθισµό στο γαστρεντερικό 
σύστηµα.  

 
4.3 Ένδειξη οιασδήποτε απαιτούµενης άµεσης ιατρικής φροντίδας και ειδικής θεραπείας: ∆εν απαιτείται 
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5. Μέτρα για την καταπολέµηση πυρκαγιάς  
 

 
5.1.  Μέτρα πυρόσβεσης 

5.1.1 Κατάλληλα πυροσβεστικά µέτρα: Νερό, αφρός, σκόνη, διοξείδιο του άνθρακα. 
5.1.2 Ακατάλληλα πυροσβεστικά µέτρα: Κανένα 

 
5.2  Ειδικοί κίνδυνοι που προκύπτουν από την έκθεσης σε πυρκαγιά:  

Το προϊόν δεν καίγεται και δεν εγκυµονεί κίνδυνο για πυρκαγιά. Ωστόσο, µπορεί να καεί το υλικό 
συσκευασίας 
 

5.3 Συστάσεις προς τους πυροσβέστες: 
Ακολουθήστε τις κανονικές διαδικασίες πυρόσβεσης 
 

 
6. Μέτρα για την αντιµετώπιση τυχαίας έκλυσης 

 
 
6.1 Προφυλάξεις για το προσωπικό, προστατευτικός εξοπλισµός και διαδικασίες έκτακτης ανάγκης:   

Καµία ειδική απαίτηση. Συνιστάται να φοριούνται µακριά παντελόνια, µπλούζες µε µακριά µανίκια και 
γάντια. Χρησιµοποιείστε κατάλληλα προστατευτικά γυαλιά σε περιβάλλον όπου υπάρχει έντονη σκόνη 
του προϊόντος.    

 
6.2 Περιβαλλοντικές προφυλάξεις: ∆εν απαιτούνται 
 
6.3 Μέθοδοι και υλικά για περιορισµό και καθαρισµό: Να γίνει πρώτα συλλογή των µεγάλων τεµαχίων και 

ακολούθως της σκόνης και των ινών αφού πρώτα αυτά κατακαθίσουν. Ψεκάστε µε νερό πριν αρχίσετε 
τη συλλογή ή χρησιµοποιείστε µηχανή καθαρισµού µε αναρρόφηση κενού. Τοποθετήστε το υλικό σε 
κατάλληλο δοχείο και διαθέστε το ως µη επικίνδυνο απόβλητο.  

 
6.4 Παραποµπή σε άλλα τµήµατα: Πληροφορίες για κατάλληλο προστατευτικό εξοπλισµό καθώς και θέµατα 

διάθεσης θα βρείτε στις ενότητες 8 και 13.  
     

 
7. Χειρισµός και αποθήκευση  

 
 
7.1 Προφυλάξεις και ασφαλής χειρισµός: 

-Ανοίξτε τη συσκευασία µόνο στο χώρο εργασίας και αποφύγετε τον άσκοπο χειρισµό του προϊόντος. 
-Κρατήστε το χώρο εργασίας καθαρό. Αποφύγετε την άσκοπη επαφή µε τα ρετάλια και τα απορρίµµατα 
του προϊόντος τοποθετώντας τα σε κατάλληλα δοχεία.    
-Φροντίστε για καλό αερισµό του χώρου εργασίας. Τα µηχανήµατα κοπής θα πρέπει να είναι 
εφοδιασµένα µε σύστηµα αναρρόφησης της παραγόµενης σκόνης.  
-Αποφύγετε την παρατεταµένη επαφή του δέρµατος και των µατιών µε τις ίνες και τη σκόνη. 
-Χρησιµοποιήστε κατάλληλες µεθόδους καθαρισµού για να αποφύγετε τη συσσώρευση ινών και σκόνης 
στο χώρο εργασίας.    
-Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε στο χώρο εργασίας.  
-Πλύνετε τα χέρια σας µε κρύο νερό µετά τη χρήση και ακολούθως µε σαπούνι. Αλλάξτε τα ρούχα 
εργασίας και πλύνετε τα µετά το τέλος της εργασίας.    
 

 
7.2 Συνθήκες για ασφαλή χειρισµό, συµπεριλαµβανοµένων τυχών ασυµβίβαστων: 

-Κρατήστε το υλικό στην αυθεντική του συσκευασία µέχρι αυτό να χρησιµοποιηθεί. 
-Αποθηκεύστε το υλικό σε προστατευµένο µέρος από δυσµενείς καιρικές συνθήκες 
συµπεριλαµβανοµένης της κατακάθισης.  
 

7.3 Ειδική τελική χρήση ή χρήσεις: 
-∆εν απαιτείται. 

 
 

8. Έλεγχος της έκθεσης στο προϊόν – Ατοµική προστασία  
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8.1 Παράµετροι ελέγχου:  

Σύµφωνα µε τις 91/322 EEC και 96/94 EC οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα επιτρεπόµενα επίπεδα 
έκθεσης είναι 5 mg/m3 για τα εισπνεόµενα σωµατίδια και 10 mg/m3 για την αδρανή σκόνη και σωµατίδια 
µη προσδιοριζόµενα αλλιώς.   

 
8.2 Έλεγχοι έκθεσης: 
 

8.2.1 Κατάλληλα τεχνικά µέσα: ∆εν απαιτείται.  
 
8.2.2 Ατοµικά µέσα προστασίας, όπως προσωπικός προστατευτικός εξοπλισµός:  

 
(α) Προστασία µατιών 
Σε χώρο όπου έχουµε ανάπτυξη πυκνής σκόνης ή όταν γίνεται εργασία µε προϊόν ψηλότερα 
από το επίπεδο του κεφαλιού, συνιστάται η χρήση προστατευτικών γυαλιών.  
 
(β) Προστασία δέρµατος 
Χέρια – Συνιστάται να φοριούνται γάντια. 
Σώµα- Συνιστάται για καλύτερη άνεση να φοριούνται µακριά παντελόνια και ρούχα µε µακριά 
µανίκια. Ακολουθείτε όλα τα επιτρεπόµενα όρια έκθεσης. Όπου αυτό είναι εφικτό, να υπάρχει 
καλώς αερισµός ή τοπικό σύστηµα αερισµού έτσι ώστε να κρατηθούν τα επίπεδα σκόνης 
χαµηλότερα από τα επιτρεπόµενα όρια έκθεσης. Συστήµατα συλλογής σκόνης θα πρέπει να 
λειτουργούν στα µηχανήµατα κοπής 
 
(γ) Προστασία αναπνοής 
Αν τα επίπεδα της παραγόµενης σκόνης υπερβαίνουν τα ανώτερα επιτρεπόµενα όρια, 
χρησιµοποιείστε κατάλληλες προστατευτικές µάσκες µιας χρήσης οι οποίες να πληρούν τις 
απαιτήσεις του προτύπου ΕΝ 149:2001 FFP1 (όπως ο τύπος 9312 της 3M ή ισοδύναµες). 
Όταν το προϊόν θερµανθεί για πρώτη φορά, η ρητίνη που χρησιµεύει ως συνδετικό υλικό 
αρχίζει να διασπάται στη θερµοκρασία περίπου 200o C. Σε αυτή την περίοδο οι εργαζόµενοι θα 
πρέπει να χρησιµοποιούν αναπνευστική προστασία, αποτελεσµατική σε ατµούς ερεθιστικών 
αερίων όπως η αµµωνία. Η διάσπαση της ρητίνης γίνεται αισθητή από την έντονη και δριµύ 
οσµή των παραγόµενων αερίων αποικοδόµησης της ρητίνης, τα οποία σε χώρο µε µη επαρκή 
αερισµό µπορεί να οδηγήσει σε ερεθισµό των µατιών και του αναπνευστικού συστήµατος. 
Παρόλη την θερµική διάσπαση της ρητίνης, δεν υπάρχουν καταγεγραµµένα περιστατικά 
ευαισθησίας στο αναπνευστικό από τα παραγόµενα αέρια διάσπασης. 
Όπου είναι εφικτό, συνιστάται καλός αερισµός για τον έλεγχο της έκθεσης στα αέρια 
διάσπασης της ρητίνης, όταν εφαρµόζονται υψηλές θερµοκρασίες για πρώτη φορά σε 
προϊόντα πετροβάµβακα.    

 
 Τα ακόλουθα κείµενα και ιστογράµµατα εκτυπώνονται στη συσκευασία: 
 

«Σε επαφή µε τις ίνες και τη σκόνη µπορεί να προκληθεί προσωρινός ερεθισµός» 

 

 
 

Καλύπτετε το 
εκτιθέµενο δέρµα. 
Όταν εργάζεστε σε 
µη αεριζόµενο χώρο   
να φοράτε 
προσωπίδα µιας 
χρήσης 

 

 

Ξεπλύνετε µε 
κρύο νερό και 
κατόπιν πλύνετε 
τα χέρια 
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Καθαρίζετε το χώρο 
χρησιµοποιώντας 
ηλεκτρική σκούπα 

 

 
 
 

Αερίζετε το χώρο 
εργασίας, εάν 
είναι δυνατό 

 

Τα απορρίµµατα 
πρέπει να 
διατίθενται 
σύµφωνα  
µε  τους τοπικούς 
κανονισµούς 

 

 

Φοράτε 
προστατευτικά 
γυαλιά   
όταν εργάζεστε 
άνωθεν 

        

 
9. Φυσικές και χηµικές ιδιότητες 

 
 
9.1 Πληροφορίες σε βασικές φυσικές και χηµικές ιδιότητες 
 

9.1.1 Εµφάνιση:    στερεό, γκρίζο-πράσινο 
9.1.2 Οσµή:     µπορεί να έχει ελαφριά οσµή ρητίνης 
9.1.3 Όριο ανίχνευσης οσµής:   µη εφαρµόσιµο 
9.1.4 pH:     6 – 9 
9.1.5 Σηµείο τήξης:    πάνω από 1000oC 
9.1.6 Σηµείο βρασµού:    µη εφαρµόσιµο 
9.1.7 Σηµείο ανάφλεξης:   µη εφαρµόσιµο 
9.1.8 Ταχύτητα εξάτµισης:   µη εφαρµόσιµο 
9.1.9 Αναφλεξιµότητα:    A1 άκαυστο 
9.1.10 Ανώτερο/κατώτερο όριο ανάφλεξης/έκρηξης: µη εφαρµόσιµο 
9.1.11 Τάση ατµών:    µη εφαρµόσιµο 
9.1.12 Πυκνότητα ατµών:   µη εφαρµόσιµο 
9.1.13 Σχετική πυκνότητα:   µη εφαρµόσιµο  
9.1.14 ∆ιαλυτότητα:    αδιάλυτο στο νερό 
9.1.15 Συντελεστής κατανοµής n-οκτανόλης/νερού: µη εφαρµόσιµο  
9.1.16 Θερµοκρασία αυτανάφλεξης:  A1 άκαυστο 
9.1.17 Θερµοκρασία διάσπασης:   θέρµανση του προϊόντος περίπου στους 200oC,                                                                      
       την πρώτη(ες) φορά οδηγεί σε αποικοδόµηση -     
                                                                         διάσπαση της συνδετικής ρητίνης που περιέχει  
9.1.18 Ιξώδες:     µη εφαρµόσιµο 
9.1.19 Εκρηκτικές ιδιότητες:   A1 άκαυστο 
9.1.20 Οξειδωτικές ιδιότητες:   µη εφαρµόσιµο 

 
9.2  Άλλες πληροφορίες:     µη εφαρµόσιµο 
  

 
10. Σταθερότητα και δραστικότητα 

 
 
10.1   ∆ραστικότητα:   αδρανές 
10.2    Χηµική σταθερότητα:  σταθερό 
10.3   Πιθανές επικίνδυνες αντιδράσεις: καµία 
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10.4   Συνθήκες προς αποφυγή:  καµία ιδιαίτερη  
10.5   Μη συµβατά υλικά:   καµία ιδιαίτερη 
10.6   Επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης: θέρµανση του προϊόντος περίπου στους 200oC, για πρώτη (ες) 

φορά οδηγεί σε διάσπαση της συνδετικής ρητίνης που αυτό 
περιέχει κι έχουµε έκλυση ατµών από τα προϊόντα αποσύνθεσης 
της 

   

 
11. Τοξικολογικά στοιχεία * 

 
 
11.1 Πληροφορίες για τις τοξικολογικές επιπτώσεις 
 

α) Οξεία τοξικότητα:    Καµία 
 
β) Ερεθισµός: Οι ίνες και η σκόνη του πετροβάµβακα µπορεί να προκαλέσουν προσωρινό  ερεθισµό 

(φαγούρα, κοκκίνισµα) στο δέρµα, στα µάτια και στο αναπνευστικό σύστηµα (µύτη και λάρυγγα). Η 
φαγούρα και ο πιθανός ερεθισµός στον άνθρωπο είναι µια µηχανική αντίδραση του ανθρώπινου 
σώµατος στη σκόνη και στις τραχιές ίνες (ίνες µε διάµετρο µεγαλύτερη από 5 µm) και δεν προκαλούν 
ερεθισµό στον άνθρωπο όπως συµβαίνει µε τα διάφορα χηµικά. Συνήθως σταµατούν µετά από λίγη 
ώρα µετά το τέλος της έκθεσης σε αυτές. 

 
γ) ∆ιάβρωτικότητα:    Καµία 
 
δ) Ευαισθητοποίηση :   Καµία 
 
ε) Τοξικότητα επαναλαµβανόµενης δόσης: Καµία 
 
στ) Καρκινογένεση: Πραγµατοποιήθηκε έρευνα για τον πετροβάµβακα της FIBRΑN από το γερµανικό 

ινστιτούτο Fraunhofer ITEM (Institut Toxikologie und Experimentelle Medizin), που αφορά πιθανή 
καρκινογόνο επίδραση στον άνθρωπο. Το τελικό πόρισµα που φέρει αριθµό µελέτης 02G03002 το 
οποίο εκδόθηκε στις 19/05/2003, αναφέρει ότι ο χρόνος υποδιπλασιασµού των ινών του πετροβάµβακα 
της FIBRΑN µε µήκος µεγαλύτερο από 20µm, είναι µικρότερος από 40 ηµέρες. Σύµφωνα µε τον 
κανονισµό 1272/2008/EC Note Q, δεν ταξινοµείται ως καρκινογόνος ο πετροβάµβακας του οποίου οι 
ίνες µε µήκος µεγαλύτερο από 20µm, έχουν χρόνο υποδιπλασιασµού µικρότερο από 40 ηµέρες. Το 
πόρισµα αυτό βρίσκεται και σε συµφωνία και µε τον Παγκόσµιο Οργανισµό Υγείας (WHO), σύµφωνα µε 
τον οποίο ο χρόνος υποδιπλασιασµού για τις ίνες, θα πρέπει να είναι ίσος ή µικρότερος των 40 ηµερών. 

 Το 2015 η FIBRAN ολοκλήρωσε και δεύτερο τεστ αναφορικά µε την πιθανή καρκινογόνο επίδραση του 
πετροβάµβακα στον άνθρωπο, χρησιµοποιώντας µια νέα συνταγή µε πέτρωµα από νέο λατοµείο. Το 
τεστ βιοδιαλυτότητας του πετροβάµβακα µε το νέο πέτρωµα πραγµατοποιήθηκε επίσης από το 
γερµανικό ινστιτούτο Fraunhofer ITEM, φέρει αριθµό µελέτης 02G14022 το οποίο εκδόθηκε στις 
03/03/2015. Έτσι η FIBRAN έχει τη δυνατότητα να παράγει πετροβάµβακα µε δυο διαφορετικές χηµικές 
συνθέσεις, ανάλογα µε τις απαιτήσεις των πελατών, οι οποίες δύο συνθέσεις είναι πιστοποιηµένες για 
τη βιοδιαλυτότητά τους (µη καρκινογόνο επίδραση στον άνθρωπο).          

 
ζ) Μεταλλαξιγένεση:    Καµία 
 
η) Τοξικότητα για την αναπαραγωγή:  Καµία 

 

 
12. Οικολογικά στοιχεία  

 
 
12.1 Τοξικότητα:     Καµία 
 
12.2 Ανθεκτικότητα και ικανότητα αποικοδόµησης: Καµία 
  
12.3 ∆υνατότητα βιοσυσσώρευσης:   Καµία 
 
12.4 Κινητικότητα στο έδαφος:   µη εφαρµόσιµο 
 
12.5 Αποτελέσµατα αξιολόγησης ΑΒΤ και αΑαΒ: µη εφαρµόσιµο 
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12.6 Άλλες αρνητικές επιπτώσεις:  Οι θερµοµονωτικές ιδιότητες του πετροβάµβακα της 
FIBRAN βασίζονται στον παγιδευµένο αέρα που βρίσκεται 
στο εσωτερικό του και δεν έχουν χρησιµοποιηθεί 
διογκωτικά αέρια τα οποία εν δυνάµει ελαττώνουν την 
στοιβάδα του όζοντος και συνεισφέρουν στην αύξηση της 
θερµοκρασίας του πλανήτη.   

     

 
13.      Στοιχεία σχετικά µε τη διάθεση 

 
  
13.1 Μέθοδοι διαχείρισης αποβλήτων: Ο πετροβάµβακας της FIBRAN είναι ανακυκλώσιµος. Ταξινοµείται ως µη 
επικίνδυνο απόβλητο. Στον Ευρωπαϊκό κατάλογο αποβλήτων καλύπτεται από τον κωδικό 17 06 04 « µονωτικά 
υλικά άλλα από αυτά που αναφέρονται στους κωδικούς 17 06 01 και 17 06 03» που αναφέρεται στην απόφαση 
EC 2000/532/EC (επικίνδυνα απόβλητα). ∆ιαθέστε τα απορρίµµατα σύµφωνα µε τους ισχύοντες νοµοθετικούς 
και περιβαλλοντικούς κανονισµούς.        
  

 
14. Στοιχεία σχετικά µε τη µεταφορά 

 
 
14.1 Αριθµός ΟΗΕ:   µη εφαρµόσιµο 
 
14.2 Οικεία ονοµασία αποστολής ΟΗΕ: µη εφαρµόσιµο 
 
14.3 Τάξη/τάξεις κινδύνου κατά τη µεταφορά: µη εφαρµόσιµο 
 
14.4 Οµάδα συσκευασίας:   µη εφαρµόσιµο 
 
14.5 Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι:  µη εφαρµόσιµο 
 
14.6 Ειδικές προφυλάξεις για τον χρήστη: µη εφαρµόσιµο 
 

 
15. Στοιχεία σχετικά µε τη νοµοθεσία 

 
 
15.1  Κανονισµοί/νοµοθεσία σχετικά µε την ασφάλεια, την υγεία και το περιβάλλον για τον πετροβάµβακα:  
 
Σύµφωνα µε τον κανονισµό ΕΚ 453/2010 REACH, δεν υπάρχει ταξινόµηση επικινδυνότητας που να σχετίζεται µε 
τον πετροβάµβακα σε θέµατα ασφάλειας, υγείας και περιβάλλοντος.  
 
15.2   Αξιολόγηση χηµικής ασφάλειας: µη εφαρµόσιµο   
   

 
16. Άλλες πληροφορίες * 

 
 
Το παρόν δελτίο ασφαλείας είναι σύµφωνο µε τον κανονισµό 453/2010 παράρτηµα 2 (REACH).  
 
Οι πληροφορίες που δίνονται σε αυτό το δελτίο, βασίζονται σε στοιχεία που θεωρούνται ακριβή και δίνουν µια 
περιγραφή για την ασφαλή χρήση του προϊόντος. Ωστόσο, επειδή οι συνθήκες εργασίας δεν είναι πάντοτε ίδιες, 
οι χρήστες του προϊόντος είναι κάθε φορά υπεύθυνοι για την ορθή εφαρµογή των απαιτούµενων µέτρων 
ατοµικής προστασίας και ασφάλειας. Ως εκ τούτου, καµία εγγύηση ή δήλωση δεν µπορεί να διατυπωθεί για τη 
χρήση του υλικού. 

 
 

 
 
µε * αναφέρονται τα σηµεία που έχει γίνει αναθεώρηση από την προηγούµενη έκδοση  


