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∆ΕΛΤIΟ ∆Ε∆ΟΜEΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕI_ΑΣ 
1 - ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

Στοιχεία της ουσίας ή του παρασκευάσµατος: LASURE U.L.D. MICROPOREUSE AQUARETHANE 

Στοιχεία της εταιρείας /επιχείρησης: 
∆ηλωµένο όνοµα εταιρείας: SYNTILOR BLANCHON  

∆ιεύθυνση:28, rue Charles Martin   B.P. 105.69190.SAINT FONS.FRANCE. 

Τηλέφωνο: 00.33.4.72.89.06.09.  Fax: 00.33.4.72.89.06.02. 

caudouard@blanchon.com 

Αριθµ.τηλεφ. εκτάκτου ανάγκης: 00.33.1.45.42.59.59. 

2 - ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΟΤΗΤΑΣ 
Το προϊόν αυτό δεν ταξινοµείται ως εύφλεκτο. Αναφερθείτε στις συστάσεις, τις σχετικές µε άλλα προϊόντα που υπάρχουν 
σε αυτή τη θέση. 

Το παρασκεύασµα αυτό δεν ταξινοµείται ως επικίνδυνο για την υγεία σύµφωνα µε την οδηγία 1999/45/EK. 

3 -  ΣΥΝΘΕΣΗ/ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ 
Επικίνδυνες ουσίες παρουσιάζονται από µόνες τους. 

(υπάρχει στο παρασκεύασµα σε επαρκή ποσότητα για να του δώσει τα τοξικολογικά χαρακτηριστικά που θα είχε σε 100 % 
καθαρή κατάσταση) 

Το παρασκεύασµα αυτό δεν περιέχει επικίνδυνες ουσίες αυτής της κατηγορίας. 

'Αλλες επικίνδυνες ουσίες: 
∆εν υπάρχει γνωστή ουσία αυτής της κατηγορίας εδώ. 

Ουσίες που υπάρχουν σε συγκέντρωση κάτω από το ελάχιστο όριο κινδύνου. 
∆εν υπάρχει γνωστή ουσία αυτής της κατηγορίας εδώ. 

'Αλλες ουσίες µε όρια έκθεσης. 
∆εν υπάρχει γνωστή ουσία αυτής της κατηγορίας εδώ. 

4 - ΜΕΤΡΑ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ 
Ως γενικός κανόνας, σε περίπτωση αµφιβολίας ή αν τα συµπτώµατα επιµένουν, καλείτε πάντοτε ένα γιατρό. 

ΟΥ∆ΕΠΟΤΕ δίνετε σε αναίσθητο άτοµο ο,τιδήποτε να πιεί.. 

5 - ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ 
∆εν έχει νόηµα. 

6 - ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΥΧΑΙΑΣ ΕΚΛΥΣΗΣ 
Προφυλάξεις ασφαλείας: 
Συµβουλευτείτε τα µέτρα ασφαλείας που ααφέρονται στα σηµεία 7 και 8. 

Προφυλάξεις ασφαλείας για το περιβάλλον: 
Μαζέψτε µέσα σε βαρέλια για απόρριψη και ελέγξτε τις διαρροές και τα πιτσιλίσµατα µε µη αναφλέξιµα απορροφητικά 
υλικά, όπως είναι η άµµος, το χώµα και η γη διατόµων. 

Εµποδίστε την εισαγωγή οποιουδήποτε υλικού σε αποχετεύσεις ή διόδους νερού. 

Μέθοδοι καθαρισµού: 
Καθαρίστε κατά προτίµηση µε ένα απορρυπαντικό, µη χρησιµοποιείτε διαλύτες. 

7 - ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 
Οι κανονισµοί που αναφέρονται στους χώρους αποθήκευσης εφαρµόζονται όπου χρησιµοποιείται το προϊόν. 

Πρόληψη Φωτιάς: 
Εµποδίστε τη χρήση από µη εξουσιοδοτηµένα άτοµα. 

8 - ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ/ΑΤΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 
Χρησιµοποιείστε τον ειδικό εξοπλισµό ατοµικής προστασίας σύµφωνα µε την Οδηγία 89/686/EOK. 

Τεχνικά µέτρα: 
Το προσωπικό πρέπει να φορά κανονικά πλυµµένες φόρµες. 

9 -  ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΕΣ Ι∆ΙΟΤΗΤΕΣ 
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Γενικές πληροφορίες: 
Φυσική κατάσταση: παχύρρευστο υγρό 

Σηµαντικές πληροφορίες για την υγεία, την ασφάλεια και το περιβάλλον: 
pH της ουσίας / του σκευάσµατος: δεν είναι σχετικό. 

Οταν η µέτρηση του pH είναι δυνατή, αυτό έχει τιµή: δεν καθορίζεται. 

Σηµείο / περιοχή βρασµού: 100 °C. 

Περιοχή σηµείου αναφλέξεως: δεν έχει σηµασία. 

Πίεση ατµού: Κάτω από 110kPa (1,10 bar). 

Πυκνότητα: > 1 

Υδατοδιαλυτότητα: ∆ιαλυτό. 

Άλλες πληροφορίες : 
Σηµείο / περιοχή τήξης: δεν έχει σηµασία. 

Θερµοκρασία αυτανάφλεξης: δεν έχει νόηµα. 

Σηµείο / περιοχή αποσύνθεσης: δεν έχει σχέση. 

ΠΟΟ               5 g/l. 

10 -  ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΙΜΟΤΗΤΑ 
Το παρασκεύασµα είναι σταθερό κατά το χειρισµό και την αποθήκευση υπό τις συστηνόµενες συνθήκες, σύµφωνα µε την 
παράγραφο 7 του δελτίου δεδοµένων ασφαλείας. 

11 - ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
Το παρασκεύασµα δεν περιέχει ουσία που να ταξινοµείται ως επικίνδυνη σύµφωνα µε την οδηγία 67/548/EOK. 

∆εν υπάρχουν διαθέσιµα στοιχεία σχετικά µε αυτό το παρασκεύασµα. 

12 - ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
∆εν υπάρχουν διαθέσιµα στοιχεία για την οικολογική δράση αυτού του προϊόντος. 

13 -  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ∆ΙΑΘΕΣΗ 
Μην το χύνετε σε αποχετεύσεις ή εκεί που περνά νερό. 

Απόβλητα: 
Ανακυκλώστε ή ρίψτε σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία, κατά προτίµηση σε ένα ειδικό συλλέκτη ή εξουσιοδοτηµένη 
εταιρία. 

Μην µολύνετε το έδαφος ή το νερό µε απόβλητα, µην τα ρίπτετε στο περιβάλλον. 

Συσκευασίες που έχουν λερωθεί: 
Αδειάστε τελείως το δοχείο. 

Παραδώστε το σε εξουσιοδοτηµένο κέντρο επεξεργασίας αποβλήτων. 

14 - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ 
∆ε χρειάζεται ταξινόµηση και επισήµανση για τη µεταφορά. 

Μεταφέρετε το προϊόν σύµφωνα µε τους όρους του ADR για οδική µεταφορά, του RID για σιδηροδροµική, του IMDG για 
θαλάσσια και του ICAO/IATA για αεροµεταφορά (ADR 2009 - IMDG 2008 - ICAO/IATA 2009). 

15 - ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ 
Το παρασκεύασµα αυτό είχε ταξινοµηθεί σύµφωνα µε την οδηγία τη γνωστή ως <'Ολα τα παρασκευάσµατα> 1999/45/EK 
και τις προσαρµογές της. 

Επι πλέον έχουν ληφθεί υπόψη η οδηγία 2008/58/EK µε την 30 προσαρµογή της οδηγίας 67/548/EOK (Επικίνδυνες 
ουσίες). 

Το παρασκεύασµα αυτό δεν ταξινοµείται ως επικίνδυνο για την υγεία σύµφωνα µε την οδηγία 1999/45/EK. 

Το προϊόν αυτό δεν ταξινοµείται ως εύφλεκτο. 

16 - ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
Επειδή οι συνθήκες εργασίας ποικίλλουν ανάλογα µε το χρήστη, οι πληροφορίες που παρέχονται σε αυτό το δελτίο 
δεδοµένων ασφαλείας βασίζονται στην υπάρχουσα εµπειρία µας και στους εθνικούς και κοινοτικούς κανονισµούς. 

Το προϊόν δεν πρέπει να χρησιµοποιείται για σκοπούς άλλους, εκτός από εκείνους που καθορίζονται κάτω από την 
επικεφαλίδα 1, χωρίς προηγουµένως να ληφθούν γραπτές οδηγίες χειρισµού. 

Πάντοτε, είναι υπευθυνότητα του χρήστη, το να λαµβάνει όλες τα απαραίτητα µέτρα, σύµφωνα µε τις νόµιµες απαιτήσεις 
και τους τοπικούς κανονισµούς. 

Οι πληροφορίες που δίνονται σε αυτό το δελτίο δεδοµένων ασφαλείας πρέπει να θεωρηθούν ως µία περιγραφή των 
απαιτήσεων ασφαλείας σχετικά µε το προϊόν µας και όχι ως εγγύηση των ιδιοτήτων του. 

 


