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TEKTOFLEX 
 

 

 Ηµεροµηνία σύνταξης: 01/06/2016 
                                                                                                                                 Ηµεροµηνία αναθεώρησης: - 

 

1. Προσδιορισµός του µίγµατος και της παραγωγού εταιρίας 

 
1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 
Εµπορική ονοµασία: TEKTOFLEX 
Χηµική οικογένεια: Μίγµα 
 
1.2 Συναφείς προσδιοριζόµενες χρήσεις της ουσίας ή του µίγµατος και αντενδεικνυόµενες χρήσεις 
Επαλειφώµενο στεγανωτικό για υγροµόνωση ταρατσών, δωµάτων, µπαλκονιών και προσόψεων. 
 
1.2.1 Αναγνωρισµένες χρήσεις 
Οι αναγνωρισµένες χρήσεις περιγράφονται παραπάνω. 
 
1.2.2 Αντενδεικνυόµενες χρήσεις 
∆εν συστήνονται άλλες χρήσεις, εκτός και εάν έχει διενεργηθεί εκτίµηση πριν από την εν λόγω χρήση και που 
αποδεικνύει ότι όλοι οι πιθανοί κίνδυνοι που συνδέονται µε τη χρήση αυτή είναι ελεγχόµενοι. 
 
1.3 Στοιχεία του προµηθευτή του δελτίου δεδοµένων ασφαλείας 
Όνοµα: ΤΕΚΤΟ ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε.    
Γραφεία: Ζάκκα 10, Τ.Κ. 56727, Νεάπολη, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα. Τηλ: +30 2310 511 871 
Εργοστάσιο: 10

ο
  χλµ Θεσσαλονίκης – Νεοχωρούδας. Τηλ: +30 2310 782 007 

E-mail: tekto@tekto.gr  - web:  www.tekto.gr 
 
1.4 Αριθµός τηλεφώνου έκτακτης ανάγκης 
+30 2310 511 871 (ώρες γραφείου 07:30-15:30) 
 

2. Αναγνώριση κινδύνων 

 
2.1 Ταξινόµηση της ουσίας ή του µίγµατος 
Το παρόν δελτίο δεδοµένων ασφαλείας αφορά µίγµα το οποίο δεν ταξινοµείται ως επικίνδυνο. 
 
Ταξινόµηση σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΚ) 1272/2008 (CLP) 
Μη επικίνδυνο 
 
2.2 Στοιχεία επισήµανσης 
Το παρασκεύασµα δεν είναι επικίνδυνο. 
 
Επισήµανση σύµφωνα µε τον Κανονισµό (ΕΚ) No. 1272/2008 (CLP) 
 
∆ηλώσεις κινδύνου 

Άνευ αντικειµένου 
 
∆ηλώσεις προφύλαξης 
P102 Κρατήστε το µακριά από παιδιά. 
P101 Εάν ζητήσετε ιατρική συµβουλή να έχετε µαζί σας το δοχείο του προϊόντος ή την ετικέτα 
P103 ∆ιαβάστε την ετικέτα πριν τη χρήση  
P501 ∆ιάθεση του περιεχοµένου/περιέκτη σύµφωνα µε τοπικούς/περιφερειακούς/εθνικούς κανονισµούς. 
 
2.3 Άλλοι κινδυνοι 
Το προϊόν δεν ικανοποιεί τα κριτήρια για ΑΒΤ και πΑπΒ σύµφωνα µε το Παράρτηµα ΧΙΙΙ του REACH (Κανονισµός (ΕΚ) 
1907/2006). 
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3. Σύσταση/πληροφορίες για τα συστατικά 

 
3.1 Ουσίες 
Μη εφαρµόσιµο 
 
3.2 Μίγµατα 
Χηµική περιγραφή: Υδατώδες µίγµα σε βάση από προσθετικά, φορτία και ρητίνες 
 
Συστατικά: Καµία από τις ουσίες που συνιστούν το µίγµα, δε βρίσκεται πάνω από τις καθορισµένες τιµές του 
Προσαρτήµατος ΙΙ του κανονισµού (ΕΚ) 1907/2006. 
 
Το προϊόν δεν υπόκειται σε ένταξη στο REACH. 
 

4. Μέτρα πρώτων βοηθειών 

 
4.1 Περιγραφή µέτρων πρώτων βοηθειών 
Γενικές πληροφορίες 

Να απευθυνθείτε σε έναν ιατρό, σε περίπτωση δυσφορίας, µε το παρόν δελτίο δεδοµένων ασφαλείας. 
 
Σε περίπτωση επαφής µε τα µάτια 
Βεβαιωθείτε ότι ο ασθενής δεν φοράει φακούς επαφής. Εάν φοράει, αφαιρέστε τους αµέσως και προχωρήστε µε το 
πλύσιµο των µατιών. Πλύνετε αµέσως µε άφθονο νερό για τουλάχιστον 20 λεπτά ώστε να αφαιρέσετε όλα τα 
υπολείµµατα. Εάν ο ερεθισµός επιµένει, συµβουλευτείτε έναν γιατρό, µε το παρόν δελτίο δεδοµένων ασφαλείας. 
 
Σε περίπτωση επαφής µε το δέρµα 

Σε περίπτωση επαφής µε το δέρµα ξεπλύνετε την προσβεβληµένη περιοχή µε άφθονο νερό και σαπούνι µε ουδέτερο 
pH. Συµβουλευτείτε γιατρό σε περίπτωση ερεθισµού (τσούξιµο, κοκκινίλα, φλύκταινες, φλεγµονές, φουσκάλες κλπ) µε το 

παρόν δελτίο δεδοµένων ασφαλείας. 

 
Σε περίπτωση εισπνοής 
Μεταφέρετε το άτοµο σε καθαρό αέρα. Επικοινωνήστε µε γιατρό εάν ο ερεθισµός επιµένει, ή εάν εµφανιστεί αργότερα ή 
εάν αισθάνεστε αδιαθεσία, εάν έχετε βήχα ή εάν τα συµπτώµατα επιµένουν. 
 
Σε περίπτωση κατάποσης 
Αν το άτοµο έχει τις αισθήσεις του, ξεπλύνετε το στόµα µε άφθονο νερό και ζητήστε αµέσως ιατρική βοήθεια ή 
επικοινωνήστε µε το κέντρο δηλητηριάσεων. 
 
4.2 Πιο σηµαντικά συµπτώµατα, οξεία και καθυστερηµένα 
 
Οι οξείες και καθυστερηµένες επιπτώσεις αποτελούν τις υποδείξεις των τµηµάτων 2 και 11. 
 
4.3 Απαιτείται άµεση ιατρική συµβουλή και ειδική φροντίδα 
Βλ. 4.1: Παραδώστε το παρόν δελτίο δεδοµένων ασφαλείας. 
 

5. Μέτρα αντιµετώπισης πυρκαγιάς 

 
Μη εύφλεκτο προϊόν για κίνδυνο πυρκαγιάς λόγω των χαρακτηριστικών της αναφλεξιµότητας του προϊόντος, σε 
φυσιολογικές συνθήκες αποθήκευσης, χειρισµού και χρήσης. Σε περίπτωση ύπαρξης καύσης διατηρούµενης σαν 
συνέπεια κακού χειρισµού, αποθήκευσης ή χρήσης, µπορεί να χρησιµοποιηθεί οποιοδήποτε είδος πυροσβεστήρα. 
  
5.1 Μέσα πυρόσβεσης 
 
5.1.1 Κατάλληλα µέσα πυρόσβεσης: 
Νερό, CO2, αφρός, ξηρή σκόνη, σύµφωνα µε τα υλικά που εµπλέκονται στη φωτιά. 
 
Πληροφορίες για τα κατάλληλα µέσα πυρόσβεσης: 

∆εν είναι σχετικό 
 
5.1.2 Ακατάλληλα µέσα πυρόσβεσης: 
Κανένα συγκεκριµένο 
 
Αναφέρετε εάν κάποιο µέσο πυρόσβεσης είναι ακατάλληλο για συγκεκριµένη περίπτωση που αφορά την 
ουσία/µίγµα. 
Κανένα συγκεκριµένο 
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5.2 Ιδιαίτεροι κίνδυνοι που µπορεί να προέλθουν από το µίγµα. 

Κανένας συγκεκριµένος. Λόγω των χαρακτηριστικών αναφλεξιµότητάς του, το προϊόν δεν παρουσιάζει κίνδυνο 
πυρκαγιάς υπό φυσιολογικές συνθήκες αποθήκευσης, χειρισµού και χρήσης. 
 
5.3 Συµβουλές προς τους πυροσβέστες. 

Ανάλοφα µε το µέγεθος της πυρκαγιάς, µπορεί να γίνει αναγκαία η χρήση ενδυµάτων πλήρους προστασίας και µιας 
αυτόµατης διάταξης αναπνοής. Να διατίθεται ένα ελάχιστο εγκαταστάσεων πρώτων βοηθειών ή διατάξεων εκτάκτου 
ανάγκης (πυρίµαχες κουβέρτες, φορητό φαρµακείο, κλπ). 
 
Πρόσθετες διατάξεις: 
Ενεργείτε σύµφωνα µε το Εσωτερικό Σχέδιο Εκτάκτου Ανάγκης και τα Πληροφοριακά ∆ελτία, περί των σωστών 
ενεργειών προ ατυχηµάτων και άλλων έκτακτων περιστατικών. Να αποσυρθεί οποιαδήποτε πηγή ανάφλεξης, Σε 
περίπτωση πυρκαγιάς, να ψυχθούν τα δοχεία και οι δεξαµενές αποθήκευσης του προϊόντος που µπορεί να υποστούν 
ανάφλεξη, έκρηξη ή BLEVE (έκρηξη µε εκτόνωση ατµού ζέοντος υγρού) σαν συνέπεια υψηλών θερµοκρασιών. Να 
αποφύγετε την απόρριψη των προϊόντων που χρησιµοποιούνται στη φωτιά, στο υδάτινο περιβάλλον. 
 

6. Μέτρα για τυχαία έκλυση 

 
6.1 Προληπτικά µέτρα για τα άτοµα, εξοπλισµός προστασίας και διαδικασίες έκτακτης ανάγκης 
Κρατήστε µακριά από την περιοχή ανθρώπους που δεν σχετίζονται µε την επίλυση της έκτακτης ανάγκης. 
Χρησιµοποιείστε µάσκα, γυαλιά, γάντια και όλον τον κατάλληλο πιστοποιηµένο και εγκεκριµένο εξοπλισµό προστασίας. 
Αποµακρύνετε άτοµα χωρίς εξοπλισµό προστασίας. 
Στην περίπτωση τυχαίας έκλυσης, αποµονώστε τις διαρροές, µε την προϋπόθεση να µην υπάρχει κίνδυνος για τα 
πρόσωπα που εκτελούν αυτήν την εργασία. 
 
6.1.1 Για το προσωπικό που δεν είναι έκτακτης ανάγκης 
Κρατήστε µακριά από την περιοχή ανθρώπους που δεν σχετίζονται µε την επίλυση της έκτακτης ανάγκης. 
 
6.1.2 Για το προσωπικό έκτακτης ανάγκης 

Χρησιµοποιείστε µάσκα, γυαλιά, γάντια και όλον τον κατάλληλο πιστοποιηµένο και εγκεκριµένο εξοπλισµό προστασίας. 
Αποµακρύνετε άτοµα χωρίς εξοπλισµό προστασίας. 
Στην περίπτωση τυχαίας έκλυσης, αποµονώστε τις διαρροές, µε την προϋπόθεση να µην υπάρχει κίνδυνος για τα 
πρόσωπα που εκτελούν αυτήν την εργασία. 
 
6.2 Περιβαλλοντικές προφυλάξεις. 
Προϊόν µη ταξινοµηµένο ως επικίνδυνο για το περιβάλλον. ∆ιατηρήστε το προϊόν µακριά από αποχετεύσεις και 
επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα. 
 
6.3 ∆ιαδικασίες και υλικά για καθαρισµό/απορρόφηση 
Συνιστάται: 
Η όποια απόρριψη να απορροφάται µε άµµο ή µε ένα αδρανές απορροφητικό υλικό και να µεταφέρεται σε ασφαλές 
µέρος. Να µην απορροφάται σε πριονίδι ή σε άλλες εύφλεκτες απορροφητικές ουσίες. Για την όποια θεώρηση σχετικά µε 
τον σωστό καθαρισµό, διαβάστε την παράγραφο 13. 
 
 
6.4 Παραποµπή σε άλλα τµήµατα 

Βλέπε παραγράφους 8 και 13. 
 

7. Χειρισµός και αποθήκευση 

 
7.1 Προφυλάξεις για ασφαλή χειρισµό 
 
Α.- Προφυλάξεις για έναν ασφαλέστερο χειρισµό 
Να τηρείται η ισχύουσα νοµοθεσία όσον αφορά την πρόληψη των εργασιακών κινδύνων. Το προϊόν να παραµένει σε 
ερµητικά κλειστά δοχεία. Να ελέγχονται οι υπερχειλίσεις και τα κατάλοιπα, αποσύροντάς τα µε ασφαλείς µεθόδους 
(βλέπε παράγραφος 6). Να αποφεύγεται την ελεύθερη απόρριψη από το δοχείο. Να διατηρείται µια τάξη και καθαριότητα 
όπου κάποιοι χειρίζονται επικίνδυνα προϊόντα. 
 
Β.- Τεχνικές συστάσεις για την πρόληψη των εκρήξεων και των πυρκαγιών. 
Συνίσταται η µετάγγιση υγρών µε αργές ταχύτητες, για να αποφευχθεί η δηµιουργία ηλεκτροστατικών φορτίσεων που θα 
µπορούσαν να επηρεάσουν εύφλεκτα προϊόντα. Να δείτε την επιγραφή της παραγράφου 10 σχετικά µε τις προϋποθέσεις 
και τα υλικά που θα πρέπει να αποφεύγονται. 
 
C.- Τεχνικές συστάσεις για την πρόληψη των τοξικολογικών και εργονοµικών κινδύνων. 
Μην τρώτε, ούτε να πίνετε κάτι, κατά τον χρόνο του χειρισµού. Να πλένετε τα χέρια σας µε άφθονο νερό και κατάλληλα 
προϊόντα καθαρισµού µετά τη χρήση. 



 

 

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙ∆ΗΣ
Γραφεία
Τηλ
Εργοστάσιο

e

 
D.- Τεχνικές συστάσεις για την πρόληψη
∆εν χρειάζεται η λήψη ειδικών µέτρων για
δείτε την παράγραφο 6.2 
  
7.2 Συνθήκες για ασφαλή αποθήκευση
Α.- Τεχνικά µέτρα σωστής αποθήκευσης
Ελάχιστη θερµοκρασία: +5

o
C 

Μέγιστη θερµοκρασία:   +30
o
C 

Μέγιστος χρόνος: 6 µήνες 
 
Β.- Γενικές συνθήκες σωστής αποθήκευσης
Αποφεύγετε τις πηγές θερµότητας, ακτινοβολίας
πληροφορίες δείτε την παράγραφο 10.5.
 
7.3 Ειδική τελική χρήση ή χρήσεις 
Καµία ειδική σύσταση για τις χρήσεις του
 

8. Έλεγχοι έκθεσης 

 
8.1 Παράµετροι ελέγχου 
Ουσίες των οποίων οι οριακές τιµές για την
307/1086, Π.∆. 77/93, Π.∆. 339/01, Π.∆. 162/07, 
 
DNEL (Εργαζοµένων): 

Άνευ αντικειµένου 
 
DNEL (Πληθυσµού): 
Άνευ αντικειµένου 
 
PNEC: 
Άνευ αντικειµένου 
 
 
8.2 Έλεγχοι έκθεσης 
Μέσα ατοµικής προστασίας 
 
Α.- Γενικά µέτρα ασφάλειας και υγιεινής

Σαν µέτρο πρόληψης συνίσταται η χρήση
περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τα
κλάση προστασία, …) να διαβάσετε το ενηµερωτικό
που περιέχονται στην παράγραφο αυτή αναφέρονται
µπορεί να διαφέρουν ανάλογα µε τον βαθµό
υποχρέωση εγκατάστασης ντους για έκτακτες
υπόψη οι κανόνες που αφορούν στην
περισσότερες πληροφορίες διαβάστε τις παραγράφους
 
 
Β.- Προστασία του αναπνευστικού συστήµατος
Θα είναι απαραίτητη η χρήση προστατευτικού
περίπτωση υπέρβασης των ορίων επαγγελµατικής
 
 
C.- Συγκεκριµένη προστασία για τα χέρια
 

Εικονόγραµµα ΜΑΠ 

 
Υποχρεωτική 
προστασία των 

χεριών 

Προστατευτικά γάντια κατά
ήσσονος σηµασίας κινδύνους
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πρόληψη των κινδύνων στο περιβάλλον. 
µέτρων για την πρόληψη κινδύνων για το περιβάλλον. Για περισσότερες

αποθήκευση, συµπεριλαµβανοµένων µη συµβατών συνθηκών
αποθήκευσης 

αποθήκευσης 
ακτινοβολίας, στατικού ηλεκτρισµού και την επαφή µε τα τρόφιµα

 10.5. 

χρήσεις του προϊόντος εκτός από τις ενδείξεις που έχουν ήδη αναφερθεί

για την επαγγελµατική έκθεση θα πρέπει να ελέγχονται στη
Π.∆. 162/07, Π.∆. 12/2012): 

υγιεινής στο περιβάλλον εργασίας 

χρήση βασικών µέσων ατοµικής προστασίας, µε την αντίστοιχη
µε τα µέσα ατοµικής προστασίας (αποθήκευση, χρήση, 
το ενηµερωτικό δελτίο που παρέχεται από τον κατασκευαστή

αυτή αναφέρονται στο προϊόν και µόνο. Τα µέτρα ασφαλείας
τον βαθµό αραίωσης, την χρήση, τον τρόπο εφαρµογής κλπ

για έκτακτες ανάγκες ή/και για την έκπλυση οφθαλµών σε αποθήκες
στην αποθήκευση χηµικών προϊόντων, που ισχύουν σε

διαβάστε τις παραγράφους 7.1 και 7.2. 

αναπνευστικού συστήµατος 
προστατευτικού εξοπλισµού, σε περίπτωση σχηµατισµού σταγονιδίων

επαγγελµατικής έκθεσης. 

τα χέρια 

Σηµαδεµένο Κανονισµοί CEN 

γάντια κατά 
κινδύνους 

 

 Αντικαταστήστε
οποιαδήποτε
τους. Εάν είναι

επαγγελµατικών
είναι καλό
CE II σύµφωνα
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Για περισσότερες πληροφορίες 

συνθηκών. 

τα τρόφιµα. Για περισσότερες 

αναφερθεί. 

ελέγχονται στη θέση εργασίας (Π.∆. 

αντίστοιχη σήµανση “CE”. Για 
χρήση, καθαρισµός, συντήρηση, 

κατασκευαστή του ΜΑΠ. Οι ενδείξεις 
ασφαλείας για το αραιωµένο προϊόν 

εφαρµογής κλπ. Για να καθοριστεί η 
σε αποθήκες, θα λαµβάνονται 

ισχύουν σε κάθε περίπτωση. Για 

σχηµατισµού σταγονιδίων οµίχλης ή στην 

Παρατηρήσεις 
Αντικαταστήστε αµέσως τα γάντια στην 

οποιαδήποτε ένδειξη αποµείωσης της αξίας 
Εάν είναι µεγάλο το χρονικό διάστηµα 

έκθεσης στο προϊόν 
επαγγελµατικών/βιοµηχανικών χρηστών 
είναι καλό να χρησιµοποιείτε γάντια τύπου 

σύµφωνα µε τους κανονισµούς ΕΝ 
420 και ΕΝ 374 



 

 

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙ∆ΗΣ
Γραφεία
Τηλ
Εργοστάσιο

e

 
 
 
D.- Προστασία προσώπου και οφθαλµών

Εικονόγραµµα ΜΑΠ 

 
Υποχρεωτική 
προστασία του 
προσώπου 

Πανοραµικά γυαλιά για
πιτσιλίσµατα από υγρά

 
Ε.- Προστασία του σώµατος 

Εικονόγραµµα ΜΑΠ 
 

Ενδύµατα εργασίας

 

Αντιολισθητικά υποδήµατα
εργασίας 

 
F.- Συµπληρωµατικά µέτρα εκτάκτου ανά
∆εν χρειάζεται να ληφθούν συµπληρωµατικά
 
Έλεγχοι από την έκθεση στο περιβάλλον

∆υνάµει της κοινοτικής νοµοθεσίας προστασίας
προϊόντος και του δοχείου στο περιβάλλον
 
Πτητικές οργανικές ενώσεις: 

Σε εφαρµογή της Οδηγίας 2010/75/EU, αυτό
Π.Ο.Ε. (Παροχή): 0,65% βάρους 
Περιεκτικότητα σε ΠΟΕ σε 20

o
C: 9,15 Kg

Μέσος αριθµός ατόµων άνθρακα: 10 
Μέσο µοριακό βάρος: 166 g/mol 
 

9. Έλεγχοι έκθεσης 

 
9.1 Πληροφορίες για τις βασικές φυσικοχηµικές
Για πλήρεις πληροφορίες δείτε το φύλλο 
 

Φυσική κατάστασή στους 20
ο
C και τα 101.3kPa

Εµφάνιση 

Χρώµα 

Οσµη 

Θερµοκρασία βρασµού σε ατµοσφαιρική πίεση

Πίεση ατµών στους 20
ο
C 

Πίεση ατµών στους 50
ο
C 

Ταχύτητα εξάτµισης στους 20
ο
C 

Πυκνότητα στους 20
ο
C 

Σχετική πυκνότητα στους 20
ο
C 

∆υναµικό ιξώδες στους 20
ο
C 

Κινηµατικό ιξώδες στους 20
ο
C 

Κινηµατικό ιξώδες στους 40
ο
C 

Συγκέντρωση 

pH 

Πυκνότητα ατµών στους 20
ο
C 

Συντελεστής κατανοµής µείγµατος n-οκτανόλης

∆ιαλυτότητα στο νερό στους 20
ο
C 

Ιδιότητα διαλυτότητας 
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οφθαλµών 

Σηµαδεµένο Κανονισµοί CEN 

γυαλιά για 
υγρά 

 

ΕΝ 166:2001 
ΕΝ ISO 4007:2012 

Καθηµερινά
απολυµαίνεται

Σηµαδεµένο Κανονισµοί CEN 

εργασίας 

 

 Αποκλειστική

υποδήµατα 

 

ΕΝ ISO 20347:2012 

άκτου ανάγκης 
συµπληρωµατικά µέτρα εκτάκτου ανάγκης 

περιβάλλον: 

προστασίας του περιβάλλοντος, συνίσταται να αποφεύγεται
περιβάλλον. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε την παράγραφο

αυτό το προϊόν εµφανίζει τα εξής χαρακτηριστικά: 

Kg/m
3
 (9.15 g/L) 

φυσικοχηµικές ιδιότητες 
φύλλο δεδοµένων προϊόντος 

kPa Υγρό 

∆εν διατίθενται στοιχεία 

∆εν διατίθενται στοιχεία 

∆εν διατίθενται στοιχεία 

πίεση 104
o
C 

2333 Pa 

12393 Pa (12kPa) 

Άνευ αντικειµένου* 

1407 Kg/m
3
 

1,407 

Άνευ αντικειµένου* 

Άνευ αντικειµένου* 

Άνευ αντικειµένου* 

Άνευ αντικειµένου* 

Άνευ αντικειµένου* 

Άνευ αντικειµένου* 

οκτανόλης/νερού στους 20
ο
C Άνευ αντικειµένου* 

Άνευ αντικειµένου* 
Άνευ αντικειµένου* 
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Παρατηρήσεις 

Καθηµερινά να καθαρίζεται και να 
απολυµαίνεται, σε συµφωνία µε τις οδηγίες 

του κατασκευαστή. 

Παρατηρήσεις 

Αποκλειστική χρήση στη θέση εργασίας 

Καµία/Κανένα 

αποφεύγεται η απόρριψη και του 
παράγραφο 7.1.D. 
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Θερµοκρασία αποσύνθεσης Άνευ αντικειµένου* 
Σηµείο τήξεως/σηµείο πήξεως Άνευ αντικειµένου* 

Σηµείο ανάφλεξης Μη εύφλεκτο (>60
 ο
C) 

Θερµοκρασία αυτανάφλεξης 348 
ο
C 

Κάτω όριο αναφλεξιµότητας Άνευ αντικειµένου* 

Άνω όριο αναφλεξιµότητας Άνευ αντικειµένου* 

 
9.2 Άλλες πληροφορίες 
Επιφανειακή τάση στους 20

 ο
C:              Άνευ αντικειµένου* 

∆είκτης διαθλάσεως:               Άνευ αντικειµένου* 
*∆εν ισχύει, λόγω της φύσης του προϊόντος, δεν παρέχει πληροφορίες της επικινδυνότητάς του 

 

10. Φυσικές και χηµικές ιδιότητες 

 
10.1 ∆ραστικότητα 
∆εν αναµένονται επικίνδυνες δράσεις, εάν ακολουθηθούν οι τεχνικές οδηγίες αποθήκευσης των χηµικών ουσιών, βλ 
τµήµα 7. 
 
10.2 Χηµική σταθερότητα 
Χηµικά σταθερό στις συγκεκριµένες συνθήκες αποθήκευσης, διαχείρισης και χρήσης. 
 
10.3 Πιθανότητα επικίνδυνων αντιδράσεων 

Σύµφωνα µε τους κανονισµούς δεν αναµένεται να προκαλέσει επικίνδυνες αντιδράσεις σε πίεση ή υπερβολικές 
θερµοκρασίες. 
 
10.4 Συνθήκες προς αποφυγή 

Κατάλληλα για χειρισµό και αποθήκευση σε θερµοκρασίες περιβάλλοντος: 

Πρόσκρουση και τριβή Επαφή µε τον αέρα Θέρµανση Ηλιακό φως Υγρασία 

Μη εφαρµόσιµο Μη εφαρµόσιµο Μη εφαρµόσιµο Μη εφαρµόσιµο Μη εφαρµόσιµο 

 
10.5 Μη συµβατά υλικά 

Οξέα Νερό Οξειδωτικά υλικά Καύσιµα υλικά ‘Αλλα 

Μη εφαρµόσιµο Μη εφαρµόσιµο Μη εφαρµόσιµο Μη εφαρµόσιµο Να αποφεύγοντα τα αλκάλια ή οι 
ισχυρές βάσεις 

 
10.6 Επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης 
∆είτε τις παραγράφους 10.3, 10.4, 10.5 πιο συγκεκριµένα για τα προϊόντα αποσύνθεσης. Αναλόγως των συνθηκών 
αποσύνθεσης, σαν συνέπειας της ίδιας, µπορούν να ελευθερωθούν σύνθετα µίγµατα χηµικών ουσιών: διοξείδιο του 
άνθρακα (CO2), µονοξείδιο του άνθρακα και άλλες οργανικές ενώσεις. 
 

11. Τοξικολογικές πληροφορίες 

 
11.1 Πληροφορίες για τοξικολογικές επιδράσεις 

LD50 στοµατικά > 2000 mg/kg (ποντίκι) 
 

12. Οικοτοξικές πληροφορίες 

 
∆εν διατίθενται πειραµατικά στοιχεία από το µίγµα καθεαυτό, σχετικά µε τις οικοτοξικολογικές του ιδιότητες. 
 
12.1 Τοξικότητα 
Μη διαθέσιµο 
 
12.2 Ανθεκτικότητα και ικανότητα αποικοδόµησης 
Μη διαθέσιµο 
 
12.3 ∆υναµικό βιοσυσσώρευσης 
Μη διαθέσιµο 
 
12.4 Κινητικότητα στο έδαφος 

Μη διαθέσιµο 
 
12.5 Αποτελέσµατα αξιολόγησης ΑΒΤ και πΑπΒ 
Μη εφαρµόσιµο 
 
12.6 Άλλες επιπτώσεις 
Μη περιγραφόµενα 
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13. Θέµατα σχετικά µε την απόρριψη 

 
13.1 Μέθοδοι επεξεργασίας αποβλήτων 

Κωδικός Περιγραφή 
Είδος καταλοίπου (Κανονισµός 

(ΕΕ) αριθ. 1357/2014) 

08 01 12 
Απόβλητα από χρώµατα και βερνίκια άλλα από τα 

αναφερόµενα στο σηµείο 08 011 1 
Μη επικίνδυνο 

 
Είδη / Τύποι Αποβλήτων (Κανονισµός (ΕΕ) αριθ. 1357/2014): 
Άνευ αντικειµένου 
 
∆ιαχείριση των αποβλήτων (διάθεση και αξιοποίηση): 
Συµβουλευτείτε τον εξουσιοδοτηµένο φορέα ανάκτησης και διάθεσης αποβλήτων σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 και το 
Παράρτηµα 2 (Οδηγία 2008/29/ΕΚ). Σύµφωνα µε τους κωδικούς 15 01 (2014/995/ΕΕ), στην περίπτωση που η 
συσκευασία έχει έρθει σε άµεση επαφή µε το προϊόν, πρέπει να αντιµετωπίζεται µε τον ίδιο τρόπο, όπως το ίδιο το 
προϊόν. Σε αντίθετη περίπτωση, πρέπει να αντιµετωπίζεται ως µη επικίνδυνο απόβλητο. ∆εν συνιστάται η απόρριψη της 
σε πλωτές οδούς. Βλ. παράγραφο 6.2. 
 
∆ιατάξεις σχετιζόµενες µε την διαχείριση των καταλοίπων: 

Σε συµφωνία µε το Προσάρτηµα ΙΙ του κανονισµού (ΕΕ) Ν
ο
 1907/2006 (REACH), όπου συλλέγονται οι κοινοτικές ή 

κρατικές διατάξεις, σχετιζόµενες µε την διαχείριση των καταλοίπων. 
Κοινοτική νοµοθεσία: Οδηγία 2008/98/ΕΚ, 2014/955/ΕΕ, Κανονισµός (ΕΕ) αριθ. 1357/2014 
Ελληνική νοµοθεσία: ΥΠΕΚΑ – Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α/13-2-2012) 
 

14. Πληροφορίες για τη µεταφορά 

 
Κίνδυνος οδικής µεταφοράς – ADR ΟΧΙ 

Το προϊόν δεν εµπίπτει σε καµία κατηγορία κινδύνου για τη µεταφορά επικίνδυνων εµπορευµάτων. Ως εκ τούτου, δεν 
υπόκειται σε κανονισµούς: IMDG [θάλασσα], ADR [οδικές], RID [σιδηροδροµικές], ICAO/IATA [αέρας]. 
 
14.1 Αριθµός ΟΗΕ 

∆εν υφίσταται 
 
14.2 Οικεία ονοµασία αποστολής ΟΗΕ 
∆εν υφίσταται 
 
14.3 Τάξη/τάξεις κινδύνου κατά τη µεταφορά 
∆εν υφίσταται 
 
14.4 Οµάδα συσκευασίας 

∆εν υφίσταται 
 
14.5 Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι 
∆εν υφίστανται 
 
14.6 Ειδικές προφυλάξεις για το χρήστη 
∆εν υφίστανται 
 
14.7 Χύδην µεταφορά σύµφωνα µε το παράρτηµα ΙΙ της σύµβασης MARPOL 73/78 και του κώδικα IBC 
∆εν υφίσταται 
 

15. Άλλες κανονιστικές πληροφορίες 

 
15.1 Κανονισµοί/νοµοθεσία σχετικά µε την ασφάλεια, την υγεία και το περιβάλλον για την ουσία ή το µίγµα: 
Ουσίες υποψήφιες προς έγκριση στον Κανονισµό (ΕΚ) 1907/2006 (REACH): Άνευ αντικειµένου 
Ουσίες που περιλαµβάνονται στο Παράρτηµα XIV του Κανονισµού (ΕΚ) 1907/2006 REACH (Κατάλογος αδειοδότησης) 
και ηµεροµηνία λήξης: Άνευ αντικειµένου 
Κανονισµός (ΕΚ) 1005/2009, για τις ουσίες που καταστρέφουν τη στοιβάδα του όζοντος: Άνευ αντικειµένοι 
Άρθρο 95, Κανονισµός (ΕΕ) αριθ. 528/2012: Άνευ αντικειµένου 
Κανονισµός (ΕΕ) αριθ. 649/2012, σχετικά µε τις εξαγωγές και τις εισαγωγές επικίνδυνων χηµικών προϊόντων: Άνευ 
αντικειµένου 
 
Περιορισµοί στην εµπορία, διάθεση και χρήση ορισµένων επικίνδυνων ουσιών και µιγµάτων (Παράρτηµα XVII, 
REACH): 

Άνευ αντικειµένου 
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Συγκεκριµένες διατάξεις όσον αφορά την προστασία των προσώπων ή του περιβάλλοντος: 

Συνίσταται η χρήση των συνοψισµένων πληροφοριών στο παρόν δελτίο δεδοµένων ασφαλείας, σαν στοιχεία εισόδου σε 
µια αξιολόγηση των τοπικών περιστάσεων, µε στόχο τον καθορισµό των αναγκαίων µέτρων για την πρόληψη των 
κινδύνων, στον χειρισµό, χρήση, αποθήκευση και απόρριψη αυτού του προϊόντος. 
 
Άλλες νοµοθεσίες: 
Υ.Α. 265/2002/2002 (ΦΕΚ 1214/Β’/19.9.2002) Ταξινόµηση, συσκευασία και επισήµανση επικίνδυνων παρασκευασµάτων 
σε εναρµόνιση προς την Οδηγία 1999/45/ΕΚ (ΕΕ L200 της 30.7.1999) του Ευρωπαϊκού κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου και της Οδηγίας 2001/60/ΕΚ (ΕΕ L226 της 22.8.2001) της επιτροπής της Ευρωπαϊκής κοινότητας. 
Υ.Α. 87/2007/2007 (ΦΕΚ 872/Β’4.6.2007) Τροποποίηση της απόφ. Α.Χ.Σ. Νο 378/1194 (ΦΕΚ 705/Β/20.9.1994) σε 
εναρµόνιση προς την 
Οδηγία 2006/121/ΕΚ (ΕΕ L 396 της 30.12.2006) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου «για την 
τροποποίηση της Οδηγίας 
67/548/ΕΟΚ του Συµβουλίου περί προσεγγίσεως των νοµοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων που 
αφορούν την ταξινόµηση, 
συσκευασία και επισήµανση των επικίνδυνων ουσιών µε σκοπό την προσαρµογή της στον Κανονισµό (ΕΚ) αριθµ. 
1907/2006 για την 
καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισµούς των χηµικών προϊόντων (REACH) και για την 
ίδρυση του Ευρωπαϊκού 
Οργανισµού Χηµικών Προϊόντων» 
Υ.Α. 270/2006 (ΦΕΚ 100/Β`/31.1.2006) Συµπλήρωση της υπ αριθ 265/2002 απόφασης ΑΧΣ (1214/Β/19902) «για την 
ταξινόµηση, 
συσκευασία και επισήµανση επικίνδυνων παρασκευασµάτων» σε εναρµόνιση προς την Οδηγία 1999/45/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συµβουλίου και της Οδηγίας 2001/60/ΕΚ της Επιτροπής της ΕΚ. 
Υ.Α. ∆ΥΓ/3α/Γ.Π/58233/2010 (ΦΕΚ 1122/Β`/23.7.2010) Προσαρµογή της Ελληνικής νοµοθεσίας προς την κοινοτική 
οδηγία 2008/112/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου «για την τροποποίηση της οδηγίας του Συµβουλίου 76/768/ΕΟΚ (αριθ. 
∆ΥΓ3α/Γ.Π. 
132979/2005), ώστε να προσαρµοστεί µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθµ. 1272/2008 για την ταξινόµηση, την επισήµανση και 
τη συσκευασία 
ουσιών και µειγµάτων» 
YPEKΑ Ν. 4042/2012( ΦΕΚ 24/Α/1322012) «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος − Εναρµόνιση µε την Οδηγία 
2008/99/ΕΚ − Πλαίσιο 
παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων − Εναρµόνιση µε την Οδηγία 2008/98/ΕΚ − Ρύθµιση θεµάτων Υπουργείου 
Περιβάλλοντος, Ενέργε 
Π.∆. 307/1986 Προστασία της Υγείας των Εργαζοµένων που εκτίθενται σε ορισµένους χηµικούς παράγοντες κατά τη 
διάρκεια της εργασίας 
τους 
 
15.2 Αξιολόγηση Χηµικής ασφάλειας 
Ο πάροχος δεν διεξήγαγε αξιολόγηση χηµικής ασφάλειας 
 
Γενικές πληροφορίες  
Η λίστα των νοµοθεσιών είναι ενδεικτικός και όχι εξαντλητικός. Ο χρήστης του προϊόντος έχει την υποχρέωση σε κάθε 
περίπτωση να εξετάσει τους ισχύοντες κανονισµούς και τις συστάσεις για την ορθή χρήση του προϊόντος. 
 

16. Άλλες πληροφορίες 

 
16.1 Υπόδειξη αλλαγών 

Ηµεροµηνία αναθεώρησης:01/06/2016 
Έκδοση: 1. Το παρόν δελτίο δεδοµένων ασφαλείας αντικαθιστά και ακυρώνει οποιαδήποτε προηγούµενη έκδοση. 
 
Το παρόν δελτίο δεδοµένων ασφαλείας έχει αναπτυχθεί, σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΚ) 1272/2008, τον Κανονισµό 
(EK) 1907/2006  και µε τον Κανονισµό (EE) 453/2010, που τροποποιεί το παράρτηµα II του Κανονισµού (EK) 1907/2006 
(REACH) για τις "Απαιτήσεις για τη σύνταξη των ∆ελτίων ∆εδοµένων Ασφαλείας (∆∆Α).", προκειµένου να συµπεριλάβει 
τις τελευταίες πληροφορίες σχετικά µε το µίγµα και τα συστατικά του. 
 
16.2 Συντµήσεις και ακρονύµια που χρησιµοποιούνται 
- ADR: Ευρωπαϊκή συµφωνία για διεθνείς οδικές µεταφορές εµπορευµάτων υψηλής επικινδυνότητας 
-IMDG: ∆ιεθνής Ναυτιλιακός Κώδικας Επικίνδυνων Εµπορευµάτων 
-IATA: ∆ιεθνής Ένωση Αεροµεταφορών 
-ICAO: ∆ιεθνής Οργανισµός Πολιτικής Αεροπορίας 
-COD: Χηµικά απαιτούµενο οξυγόνο 
-BOD5: βιολογική ανάγκη οξυγόνου µετά από 5 ηµέρες 
-BCF: συντελεστής βιοσυσσώρευσης 
-LD50: θανατηφόρος δόση 50 
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-LC50: θανατηφόρος συγκέντρωση 50 
-EC50: αποτελεσµατική συγκέντρωση 50 
-Log POW: λογάριθµος συντελεστή κατανοµής C82 οκτανόλης-νερού 
-Koc: συντελεστής κατανοµής οργανικού άνθρακα 
 
16.3 Παραποµπές στη βασική βιβλιογραφία και πηγές δεδοµένων 
http://esis.jrc.ec.europa.eu 
http://echa.europa.eu 
http://eur-lex.europa.eu 
 
16.4 ∆ιαδικασία που ακολουθήθηκε για την ταξινόµηση του προϊόντος σύµφωνα µε το Άρθρο 9 του Κανονισµού 
1272/2008 (CLP) 
∆εν έχουν γίνει πειράµατα στο προϊόν. Οι πληροφορίες σχετικά µε την κατάταξη του προϊόντος, όπως παρουσιάζεται 
στην ενότητα 2.1 του ∆∆Α, βασίστηκε σε στοιχεία σχετικά µε την ταξινόµηση και τις ιδιότητες των συστατικών του 
προϊόντος, µε βάση την Οδηγία 1999/45/ΕΚ (DPD) ή την 1999/45/ΕΚ (DSD). 
 
16.6 Συµβουλές εκπαίδευσης για το προσωπικό 

Συνίσταται µια ελάχιστη κατάρτιση σχετικά µε την πρόληψη και αντιµετώπιση των εργασιακών κινδύνων του 
προσωπικού που θα χειριστεί το προϊόν, µε στόχο τη διευκόλυνση της κατανόησης και ερµηνείας αυτού του δελτίου 
δεδοµένων ασφαλείας, όπως επίσης και των ετικετών του προϊόντος. Όλοι πρέπει να είναι πλήρως ενηµερωµένοι για τις 
απαραίτητες διαδικασίες (τακτικές και έκτακτες) και τα µέτρα προφύλαξης που περιγράφονται στο παρόν δελτίο 
δεδοµένων ασφαλείας (κυρίως µέρος). Αυτά τα µέτρα και οι διαδικασίες πρέπει να ακολουθούνται κάθε φορά που 
χρησιµοποιείται το υλικό 
 
Αποποίηση ευθυνών: Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν δελτίο βασίζονται στην καλύτερη δυνατή γνώση του συντάκτη του 
∆∆Α, κατά την ηµεροµηνία που αναφέρεται στην εισαγωγή, τιθέµενες µε καλή πίστη και βασίζονται σε στοιχεία που παρέχονται στην 
εταιρία µας µέσω των ∆ελτίων ∆εδοµένων Ασφαλείας των προµηθευτών των συστατικών του ανωτέρω προϊόντος. Οι πληροφορίες σε 
αυτό το ∆∆Α θα ενηµερώνονται άµεσα σε περίπτωση που µας διατεθούν νέες. Οι συγκεκριµένες πληροφορίες προορίζονται 
αποκλειστικά, και σχετίζονται µόνον, µε το προϊόν που αναφέρεται στο παρόν ∆∆Α. Κάθε άλλη χρήση του προϊόντος είναι αποκλειστική 
ευθύνη του χρήστη, ως εκ τούτου, οι πληροφορίες µπορεί να µην είναι σχετικές στην περίπτωση συνδυασµών υλικών ή µιγµάτων 
αυτών. Ο χρήστης πρέπει να συµµορφώνεται µε τους ισχύοντες κανονισµούς και να είναι σίγουρος για την καταλληλότητα και την 
πληρότητα των πληροφοριών που περιέχονται στο παρόν δελτίο και πάντοτε σε σχέση µε τη συγκεκριµένη χρήση για την οποία 
προορίζεται το προϊόν. 
Η ΤΕΚΤΟ ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε. παρέχει τις πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν δελτίο µε καλή πίστη και δεν παρέχει καµία ρητή ή 
έµµεση εγγύηση σχετικά µε την πληρότητα και την ακρίβεια τους. Σκοπός του παρόντος δελτίου είναι η χρήση του ως οδηγού για τη 
λήψη των κατάλληλων προφυλάξεων κατά τη διαχείριση του υλικού από ένα κατάλληλα εκπαιδευµένο πρόσωπο. Άτοµα που 
λαµβάνουν τις πληροφορίες πρέπει να χρησιµοποιήσουν και την προσωπική τους κρίση για να καθορίσουν την καταλληλότητα του για 
κάθε συγκεκριµένο σκοπό. Επιπρόσθετα, το παρόν ∆∆Α (συµπεριλαµβανοµένου του Παραρτήµατος του) έχει συνταχθεί βάσει των 
απαιτήσεών του Κανονισµού (ΕΚ) 453/2014, βασισµένο σε πληροφορίες που ήταν διαθέσιµες την αναγραφόµενη ηµεροµηνία. 
Επιπρόσθετες πληροφορίες που θα ληφθούν σύµφωνα µε το χρονοδιάγραµµα που προβλέπεται στο REACH και τις σχετικές πολιτικές 
οδηγιών (όπως περιγράφονται στα προγράµµατα εφαρµογής του REACH) θα προστίθενται µόλις γίνονται διαθέσιµες. 


