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TEKTOTERM PREMIX 
 

 

 Ηµεροµηνία σύνταξης: 06/05/2014 
 Ηµεροµηνία αναθεώρησης: 01/06/2015 

 

1. Προσδιορισµός του µίγµατος και της παραγωγού εταιρίας 

 

1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 
Εµπορική ονοµασία: Tektoterm Premix 
Χηµική οικογένεια: Μίγµα 
 

1.2 Συναφείς προσδιοριζόµενες χρήσεις της ουσίας ή του µίγµατος και αντενδεικνυόµενες χρήσεις 
Θερµοµονωτικό και αφυγραντικό επίχρισµα 
 
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 
Αυτό το προϊόν περιέχει σκόνη τσιµέντου, η οποία είναι ερεθιστική για τα µάτια, το αναπνευστικό σύστηµα, τους 
βλεννογόνους και το δέρµα όταν υπάρχει παρατεταµένη επαφή. Τα µίγµατα µε βάση το τσιµέντο, εξαιτίας του υψηλού pH 
τους, µπορεί να προκαλέσουν ερεθισµό στο δέρµα όταν η επαφή επαναληφθεί ή είναι παρατεταµένη και µπορούν να 
συµβούν και τραυµατισµοί των µατιών σε περίπτωση επαφής. Σε περίπτωση κατάποσης µπορεί να προκύψει έλκος του 
πεπτικού σωλήνα. 
 
Ταξινόµηση σύµφωνα µε τον κανονισµό (EC) 1272/2008 (CLP) 
Ταξινόµηση µίγµατος 
Η335 Μπορεί να προκαλέσει ερεθισµό της αναπνευστικής οδού. 
Η315 Προκαλεί ερεθισµό του δέρµατος. 
Η318 Προκαλεί σοβαρό τραυµατισµό στο µάτι. 
Η317 Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερµατική αντίδραση 
 
2.2 Στοιχεία επισήµανσης 
Πικτογράµµατα κινδύνου: 

 
 

Η318 Προκαλεί σοβαρή οφθαλµική βλάβη 
Η315 Προκαλεί ερεθισµό του δέρµατος. 
Η317 Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερµατική αντίδραση 
Η335 Μπορεί να προκαλέσει ερεθισµό της αναπνευστικής οδού. 
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Επισήµανση σύµφωνα µε τον Κανονισµό (EK) No. 1272/2008 (CLP/GHS) 

∆ηλώσεις προφύλαξης 
P102 Μακριά από παιδιά. 
P262 Να µην έρθει σε επαφή µε τα µάτια, µε το δέρµα ή µε τα ρούχα. 
P264 Πλύνετε σχολαστικά µετά το χειρισµό 
P270 Μην τρώτε, µην πίνετε, µην καπνίζετε, όταν χρησιµοποιείτε αυτό το προϊόν. 
P271 Να χρησιµοποιείται το προϊόν µόνο σε ανοικτό ή καλά αερισµένο χώρο. 
P280 (H315 και Η319) Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύµατα/µέσα ατοµικής προστασίας για τα 
µάτια/το πρόσωπο 
P281 Χρησιµοποιείτε µέσα ατοµικής προστασίας όπως απαιτείται. 
P305 + P351 + P338 + P310: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά µε νερό για αρκετά 
λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. Καλέστε αµέσως το 
ΚΕΝΤΡΟ ∆ΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό. 
P302 + P352 + P333 + P313: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ∆ΕΡΜΑ: Πλύνετε µε άφθονο σαπούνι και νερό. Εάν 
παρατηρηθεί ερεθισµός του δέρµατος ή εµφανιστεί εξάνθηµα: Συµβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό. 
P261 + P304 + P340 + P312: Αποφεύγετε να αναπνέετε σκόνη/αναθυµιάσεις/αέρια/συγκεντρώσεις 
σταγονιδίων/ατµούς/εκνεφώµατα. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφέρετε τον ασθενή στον καθαρό αέρα και αφήστε 
τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή. Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ∆ΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή έναν γιατρό εάν 
αισθανθείτε αδιαθεσία. 
P501 ∆ιάθεση του περιεχοµένου/περιέκτη σύµφωνα µε τοπικούς/περιφερειακούς/εθνικούς κανονισµούς. 
 

2.3 Άλλοι κινδυνοι 
Το προϊόν µπορεί να ερεθίσει τα µάτια, τους βλεννογόνους, το λαιµό και το αναπνευστικό σύστηµα και να προκαλέσει 
βήχα. Συχνή εισπνοή σκόνης για µεγάλο χρονικό διάστηµα αυξάνει τον κίνδυνο εµφάνισης ασθενειών των πνευµόνων. 
Η επαναλαµβανόµενη και παρατεταµένη επαφή του µίγµατος µε το δέρµα µπορεί να προκαλέσει ερεθισµό και 
δερµατίτιδα. 
Σε περίπτωση παρατεταµένης επαφής της σκόνης και του νωπού µίγµατος µε το δέρµα, µπορεί να προκληθεί 
ευαισθητοποίηση. 
Σηµαντική κατάποση µπορεί να προκαλέσει έλκος του πεπτικού σωλήνα. 
Υπό κανονικές συνθήκες χρήσης, το προϊόν και το µίγµα δεν παρουσιάζουν κανένα ιδιαίτερο κίνδυνο για το περιβάλλον 
και υπόκεινται σε συµµόρφωση µε τις συστάσεις που περιλαµβάνονται στις παραγράφους 6, 8, 12 και 13. 
 
Το προϊόν δεν ικανοποιεί τα κριτήρια για ΑΒΤ και πΑπΒ σύµφωνα µε το Παράρτηµα ΧΙΙΙ του REACH (Κανονισµός (EC) 
1907/2006). 
 

3. Σύσταση/πληροφορίες για τα συστατικά 

 
Πληροφορίες για το προϊόν  
Ανόργανο προϊόν που αποτελείται από µίγµα τσιµέντου, και διογκωµένης πολυστερίνης EPS. 
 
Το παρασκεύασµα αποτελείται από τις επόµενες επικίνδυνες ουσίες, όπως αναγράφεται στο Παράρτηµα Ι της οδηγίας 
67/548/ΕΟΚ όπως τροποποιήθηκε, και ταξινοµείται σύµφωνα µε το Παράρτηµα VI της οδηγίας 67/548/ΕΟΚ και 
αναγράφεται επίσης η κατηγοριοποίηση κινδύνων σύµφωνα µε τον Κανονισµό (ΕΚ) 1272/2008. 
 
Ουσία N. CAS EINECS Συγκέντρωση Ταξινόµηση µε βάση την 

οδηγία 67/548/EEC 
Ταξινόµηση µε βάση τον 
κανονισµό (EC) 1272/2008 

Σύµβο

λο 
Φράση R Τάξη κινδύνου Κατηγορία 

κινδύνου 
Ένδειξη 
κινδύνου 

Πεντάνιο 109-66-0 203-692-4 < 1% F  
 

R11  
 

Flam. liq  
2 H225 

Κλίνκερ 65997-15-1 266-043-4 80-94% Xi R37/R38 
Ερεθίζει το 

αναπνευστικό 
σύστηµα και το 

δέρµα 
 

Σχεδιασµένη 
χρονικά 

επίδραση σε 
όργανα-στόχους 
(εφάπαξ δόση) 
Ερεθισµός της 
αναπνευστικής 

οδού 

3 Η335 

Ερεθισµός 
δέρµατος 

2 Η315 

R41 
Κίνδυνος 
σοβαρών 

οφθαλµικών 
βλαβών 

Σοβαρή 
οφθαλµική 
βλάβη/ 

ερεθισµός των 
οφθαλµών 

1 Η318 

R43 
Μπορεί να 
προκαλέσει 

ευαισθητοποίηση 

Ευαισθητοποίησ
η δέρµατος 

1 Η317 
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σε επαφή µε το 
δέρµα 

Ιπτ. Τέφρα 268-627-4 68131-74-8 - - - - - - 

FeSO4 
(Θειικός 
Σίδηρος) 

231-753-5 7720-78-7 <5% Xn 
Xi 

R22 
Επιβλαβές σε 
περίπτωση 
κατάποσης 

Οξεία τοξικότητα 
κατά την 
κατάποση 

4 Η302 

R36/38 
Ερεθίζει τους 

οφθαλµούς και το 
δέρµα 

Ερεθισµός του 
δέρµατος 

2 Η315 

Σοβαρή 
οφθαλµική βλάβη 
/ερεθισµός των 
οφθαλµών  

2 Η319 

 
Συγκέντρωση εξασθενούς χρωµίου Cr(VI) <2ppm 
Το προϊόν δεν υπόκειται σε ένταξη στο REACH. 
 

4. Μέτρα πρώτων βοηθειών 

 
4.1 Περιγραφή µέτρων πρώτων βοηθειών 

Γενικές πληροφορίες 
Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι η χορήγηση φαρµάκων και η χρήση ιατρικού εξοπλισµού θα πρέπει να πραγµατοποιείται 
υπό την επίβλεψη ιατρικού προσωπικού. Επίσης, πρέπει να αναφερθεί ότι σε περίπτωση ατυχήµατος, οι πρώτες 
βοήθειες θα πρέπει να δίνονται από εκπαιδευµένο προσωπικό, ώστε να αποφευχθούν περαιτέρω επιπλοκές ή ζηµίες. 
Όσον αφορά τους διασώστες, δεν υπάρχει καµία ανάγκη για χρήση ατοµικού εξοπλισµού προστασίας όταν αυτό είναι 
υγρό ή λασπώδες. Εάν δεν υφίσταται κάτι τέτοιο, θα πρέπει να χρησιµοποιείτε τον ατοµικό εξοπλισµό προστασίας όπως 
περιγράφεται στην ενότητα 8. 
 

Σε περίπτωση επαφής µε τα µάτια 
Μην τρίβεται τα µάτια σας, ώστε να αποφευχθεί βλάβη του κερατοειδούς από την τριβή. 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. 
Μη χρησιµοποιείτε σκευάσµατα ή αλοιφές για το πλύσιµο των µατιών οποιουδήποτε είδους πριν από εξέταση ή πριν 
από συµβουλές. 
 

Σε περίπτωση επαφής µε το δέρµα 
Σε περίπτωση επαφής µε το δέρµα ξεπλύνετε την προσβεβληµένη περιοχή µε άφθονο νερό και σαπούνι µε ουδέτερο pH 
ή µε κατάλληλο ήπιο απολυµαντικό. Αφαιρέστε τον µολυσµένο ρουχισµό και καθαρίστε τον προσεκτικά πριν το 

ξαναχρησιµοποιήσετε. Συµβουλευτείτε γιατρό σε όλες τις περιπτώσεις ερεθισµού ή εγκαύµατος. 

 
Σε περίπτωση εισπνοής 
Μεταφέρετε το άτοµο σε καθαρό αέρα. Σκόνη στο λαιµό και στα ρουθούνια πρέπει να εξαλειφθούν µε φυσικό τρόπο. 
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 
Μην προκαλείτε εµετό. 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 

 

Μάτια 
Η επαφή µε τα µάτια µπορεί να προκαλέσει ερεθισµό ή σοβαρή και πιθανώς µη αναστρέψιµη ζηµία. 
 
∆έρµα 
Η παρατεταµένη επαφή µε το δέρµα (εξαιτίας της διαπνοής ή της υγρασίας) µπορεί να προκαλέσει φαινόµενα ερεθισµού 
ή να προκαλέσει δερµατίτιδα µετά από επαναλαµβανόµενη και παρατεταµένη επαφή. Επιπλέον, η παρατεταµένη επαφή 
του δέρµατος µε το µίγµα µπορεί να προκαλέσει ερεθισµό, δερµατίτιδα ή σοβαρά εγκαύµατα. 
 
Εισπνοή 
Η επαναλαµβανόµενη εισπνοή σκόνης, για µεγάλο χρονικό διάστηµα, αυξάνει τον κίνδυνο εµφάνισης πνευµονικών 
ασθενειών. 
 
Κατάποση 
Η τυχαία κατάποση µπορεί να προκαλέσει έλκος του στοµάχου και του οισοφάγου. 
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Περιβάλλον 
Κατά την κανονική χρήση, το προϊόν δεν είναι επικίνδυνο για το περιβάλλον.  
 
4.3 Απαιτείται άµεση ιατρική συµβουλή και ειδική φροντίδα 
Βλ. 4.1: Παραδώστε το παρόν δελτίο δεδοµένων ασφαλείας. 
 

5. Μέτρα αντιµετώπισης πυρκαγιάς 

 
Το µίγµα είναι άκαυστο, µη εύφλεκτο και µη εκρηκτικό. 
  
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 
 
5.2 Ιδιαίτεροι κίνδυνοι που µπορεί να προέλθουν από το µίγµα. 
Κανένας συγκεκριµένος 
 
5.3 Συµβουλές προς τους πυροσβέστες. 
Καµία συγκεκριµένη 
 

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, να υπάρχει επαρκή προστασία του αναπνευστικού και επαρκής αερισµός. 
Αποφύγετε την παρατεταµένη επαφή µε το δέρµα και τα µάτια. Μην αναπνέετε σκόνη, καπνούς, αναθυµιάσεις, 
αερολύµατα. 
 
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 
Περιορίστε τυχόν διαρροή µε τη χρήση χώµατος ή άµµου. Μην αφήνετε το µίγµα να εκλυθεί στο υδάτινο περιβάλλον ή σε 
υπονόµους. Εάν το προϊόν εισρεύσει σε αποχετευτικό σύστηµα ή έχει µολύνει το έδαφος ή τη βλάστηση ειδοποιήστε τις 
αρµόδιες αρχές. Ταχέως περισυλλέξτε το προϊόν χρησιµοποιώντας µόνο εγκεκριµένο και πιστοποιηµένο προστατευτικό 
εξοπλισµό. Περιορίστε τη διαρροή και περισυλλέξτε το µηχανικά ώστε να αποφευχθεί οποιαδήποτε απελευθέρωση του 
προϊόντος στο περιβάλλον. Μετά τη συλλογή της διαρροής, πλύνετε την περιοχή και τα υλικά που εµπλέκονται στην 
περισυλλογή µε άφθονο νερό. 
 
6.2 Περιβαλλοντικές προφυλάξεις. 
Περιορίστε τυχόν διαρροή µε τη χρήση χώµατος ή άµµου. Μην αφήνετε το µίγµα να εκλυθεί στο υδάτινο περιβάλλον ή σε 
υπονόµους. Εάν το προϊόν εισρεύσει σε αποχετευτικό σύστηµα ή έχει µολύνει το έδαφος ή τη βλάστηση ειδοποιήστε τις 
αρµόδιες αρχές. Ταχέως περισυλλέξτε το προϊόν χρησιµοποιώντας µόνο εγκεκριµένο και πιστοποιηµένο προστατευτικό 
εξοπλισµό. Περιορίστε τη διαρροή και περισυλλέξτε το µηχανικά ώστε να αποφευχθεί οποιαδήποτε απελευθέρωση του 
προϊόντος στο περιβάλλον. Μετά τη συλλογή της διαρροής, πλύνετε την περιοχή και τα υλικά που εµπλέκονται στην 
περισυλλογή µε άφθονο νερό. 
 
6.3 ∆ιαδικασίες και υλικά για καθαρισµό/απορρόφηση 
Ξηρό προϊόν 
Χρησιµοποιήστε µεθόδους συλλογής που δεν προκαλούν διασπορά και αιώρηση της σκόνης, όπως φορητές 
βιοµηχανικές ηλεκτρικές σκούπες µε φίλτρα υψηλής απόδοσης (φίλτρα EPA και HEPA σύµφωνα µε EN 1822-1:2009). 
Μη χρησιµοποιείτε πεπιεσµένο αέρα. Εναλλακτικά, σκουπίστε τη σκόνη µε κατάλληλο µέσο (π.χ. υγρή σφουγγαρίστρα). 



            ∆ΕΛΤΙΟ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΑΦΑΛΕΙΑΣ  

Page 5 of 10  

 

 

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙ∆ΗΣ ΜΟΝΩΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. 
Γραφεία: Θεσσαλονίκη: Ζάκκα 10, Τ.Κ. 56727 Νεάπολη. 
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 
 

Tektoterm_Premix_msds_v.2_GR.doc 

 

Μπορείτε επίσης να ψεκάσετε νερό µε χαµηλή πίεση (ώστε να µην αναταραχθεί η σκόνη) και να συλλέξετε τον πολτό. 
Εάν η συλλογή δεν είναι δυνατή αποµακρύνετε τον πολτό µε νερό (βλ. στη συνέχεια υγρό προϊόν).  
Αν παρόλ’ αυτά δεν είναι δυνατός ο καθαρισµός µε τις παραπάνω µεθόδους και µπορεί να γίνει µόνο ξηρός καθαρισµός 
µε σκούπες, βεβαιωθείτε ότι το εµπλεκόµενο προσωπικό φέρει τα κατάλληλα µέσα προστασίας της αναπνοής και 
προσπαθήστε να περιορίσετε τη διασπορά σκόνης.  
Αποφύγετε την εισπνοή και την επαφή του µίγµατος µε το δέρµα. Τοποθετήστε τα λερωµένα αντικείµενα σε κατάλληλο 
δοχείο και αφήστε το τσιµέντο να στερεοποιηθεί πριν την απόρριψη όπως περιγράφεται στο Κεφάλαιο 13 του παρόντος 
∆∆Α.  
Υγρό προϊόν  
Συλλέξτε το υγρό προϊόν και τοποθετήστε το σε κατάλληλο δοχείο. Αφήστε το να στερεοποιηθεί και απορρίψτε το όπως 
περιγράφεται στο Κεφάλαιο 13 του παρόντος ∆∆Α. 
 
6.4 Αναφορά σε άλλες ενότητες 
Όποτε κρίνεται κατάλληλο, βλ. ενότητες 8 και 13. 
 

7. Χειρισµός και αποθήκευση 

 
7.1 Προφυλάξεις για ασφαλή χειρισµό 

7.1.1 Μέτρα προστασίας 
Αποφύγετε οποιαδήποτε επαφή µε τα µάτια και το δέρµα. Αποφύγετε την παρατεταµένη έκθεση σε οποιαδήποτε σκόνη. 
Πλυθείτε σχολαστικά µετά τον χειρισµό. 
 
7.1.2 Συµβουλές για γενικότερη εργασιακή υγιεινή 
Μην τρώτε και πίνετε κατά το χειρισµό του µίγµατος. 
  
7.2 Συνθήκες για ασφαλή αποθήκευση, συµπεριλαµβανοµένων µη συµβατών συνθηκών. 
Κρατήστε το προϊόν µακριά από το νερό και/ή περιβάλλοντα υγρασίας. 
Αποθηκεύστε το προϊόν άθικτο και ερµητικά κλειστό στην αρχική του συσκευασία. 
Αποθηκεύστε το προϊόν σε ξηρό και καλά αεριζόµενο χώρο, µακριά από πηγές θερµότητας και µακριά από το άµεσο 
ηλιακό φως. 
Κρατήστε το µίγµα µακριά από παιδιά. 
Φυλάξτε το µακριά από τρόφιµα, ποτά και ζωοτροφές. 
Βλ. επίσης την ενότητα 10. 
 

7.3 Ειδική τελική χρήση ή χρήσεις 
Καµία 
 

8. Έλεγχοι έκθεσης 

 

8.1 Παράµετροι ελέγχου 
Οριακές τιµές έκθεσης ουσιών 
Κλίνκερ 
DNEL αναπνεύσιµο: 1mg/m

3
 

DNEL δέρµα: N.A. 
DNEL κατάποση: δεν διατίθεται 
TLV-TWA (ACGIH) 1 mg/m

3
 

Πεντάνιο 
TWA: 600 ppm 
MAK: 1000 ppm  3000 mg/m3 
 
8.2 Έλεγχοι έκθεσης 

Μέσα ατοµικής προστασίας 
 
(a) Προστασία µατιών/προσώπου 

 
Κατά τον χειρισµό του προϊόντος, να φοράτε προστατευτικά γυαλιά ή µάσκες πιστοποιηµένες σύµφωνα µε το πρότυπο 
ΕΝ 166, ώστε να αποφευγετε οποιαδήποτε επαφή µε τα µάτια. Μη φοράτε φακούς επαφής. 
 
(b) Προστασία δέρµατος 
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Φοράτε παπούτσια ή/και µπότες ασφαλείας και φόρµα εργασίας (µακριά µανίκια και παντελόνια), καθώς και προϊόντα 
για την περιποίηση του δέρµατος για να εξασφαλίσετε τη µέγιστη δυνατή προστασία του δέρµατος όταν αυτό έρχεται σε 
επαφή µε το υγρό µίγµα. 
 

(1) Προστασία χεριών 

 
Χρησιµοποιείτε προστατευτικά γάντια, σφιχτά, µε αντίσταση στην τριβή και τα αλκάλια, πιστοποιηµένα 
σύµφωνα µε το ΕΛΟΤ ΕΝ 374 – µέρος 1, 2, 3. 

 
(c) Προστασία αναπνοής 

 
Σε περίπτωση που ένας εργαζόµενος ενδέχεται να εκτεθεί σε συγκέντρωση µεγαλύτερη από το όριο έκθεσης, θα πρέπει 
να χρησιµοποιήσει συσκευές προστασίας αναπνοής, όπως µάσκες και αναπνευστήρες πιστοποιηµένα σύµφωνα µε το 
ΕΛΟΤ ΕΝ 149, το ΕΛΟΤ ΕΝ 14387 και το ΕΛΟΤ ΕΝ 1827 
 
Πληροφορίες και γενικά µέτρα προστασίας 

Γενικές συµβουλές: Οι χώροι εργασίας πρέπει να αερίζονται επαρκώς. Εάν είναι απαραίτητο, εγκαταστήστε κατάλληλες 
πηγές συστηµάτων εξαερισµού. 
Όρια έκθεσης στους χώρους εργασίας: Τα όρια έκθεσης στους χώρους εργασίας για τις ουσίες που αποτελούν το 
µίγµα δίνεται στην ενότητα 2 του δελτίου δεδοµένων ασφαλείας. 
 

9. Έλεγχοι έκθεσης 

 
9.1 Πληροφορίες για τις βασικές φυσικοχηµικές ιδιότητες 

 

(a) Φυσική κατάστασή στους 20
ο
C και τα 101.3kPa Στερεή σκόνη 

(b) Οσµή Άοσµο 

(c) Όρια οσµής ∆εν διατίθενται στοιχεία 

(d) pH Αλκαλικό (σε υδατικά διαλύµατα) 

(e) Σηµείο τήξεως/ Σηµείο πήξεως >1000
ο
C / ∆εν διατίθενται στοιχεία 

(f) Αρχικό σηµείο βρασµού και εύρος βρασµού (σε ατµοσφαιρική 
πίεση) 

∆εν διατίθενται στοιχεία 

(g) Σηµείο ανάφλεξης ∆εν διατίθενται στοιχεία 

(h) Ρυθµός εξάτµισης ∆εν διατίθενται στοιχεία 

(i) Ευφλεκτότητα (στερεό, αέριο) ∆εν διατίθενται στοιχεία 

(j) Ανώτερη/κατώτερη ευφλεκτικότητα ή όριο εκρηκτικότητας ∆εν διατίθενται στοιχεία 

(k) Τάση ατµών ∆εν διατίθενται στοιχεία 

(l) Πυκνότητα ατµών ∆εν διατίθενται στοιχεία 

(m) Σχετική πυκνότητα ∆εν διατίθεται 

(n) ∆ιαλυτότητα(ες) 
Σε νερό: Σχηµατίζει κοκερεσµένα διαλύµατα ένυδρου 
ασβεστίου 
Σε λίπη και/ή οργανικούς διαλύτες: ∆ιαλυτό 

(o) Συντελεστής κατανοµής: n-οκτανόλη/νερό ∆εν διατίθενται στοιχεία 

(p) Θερµοκρασία αυτανάφλεξης ∆εν διατίθενται στοιχεία 

(q) Θερµοκρασία αποδόµησης ∆εν διατίθενται στοιχεία 

(r) Ιξώδες ∆εν διατίθενται στοιχεία 

(s) Εκρηκτικές ιδιότητες ∆εν διατίθενται στοιχεία 

(t) Θερµοκρασίες οξείδωσης ∆εν διατίθενται στοιχεία 

(u) Άλλα στοιχεία 
Απόλυτη πυκνότητα: 230 Kg/m

3 

Ιξώδες: ∆εν διατίθενται στοιχεία 

 
9.2 Άλλες πληροφορίες 
∆εν διατίθενται στοιχεία 

 

10. Φυσικές και χηµικές ιδιότητες 

 
10.1 ∆ραστικότητα 
Όταν αναµιγνύεται µε νερό, το προϊόν σκληραίνει δηµιουργώντας µια σταθερή µάζα η οποία δεν αντιδρά µε το 
περιβάλλον. Το ξηρό µίγµα είναι χηµικά σταθερό. 
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10.2 Χηµική σταθερότητα 
Σταθερό υπό κανονικές συνθήκες. Το µίγµα είναι αλκαλικό και είναι ασύµβατο µε οξέα, άλατα αµµωνίου, µε αλουµίνιο και 
άλλα µη-ευγενή µέταλλα. 
 
10.3 Πιθανότητα επικίνδυνων αντιδράσεων 
∆εν διατίθεται 
 
10.4 Συνθήκες προς αποφυγή 
Η παρουσία υγρασίας και ακτινοβολίας κατά την αποθήκευση, µπορούν να προκαλέσουν απώλεια της ποιότητας του 
προϊόντος και το σχηµατισµό συσσωµατωµάτων (ή όγκων), µε συνέπειες τη δυσκολία στο χειρισµό και τη χρήση. 
 
10.5 Μη συµβατά υλικά 
Επαφή µε οξέα, άλατα αµµωνίου, αλουµίνιο ή άλλα µη-ευγενή µέταλα, µπορεί να προκαλέσει εξώθερµη αντίδραση. 
 
10.6 Επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης 
Κανένα 
 

11. Τοξικολογικές πληροφορίες 

 
11.1 Πληροφορίες για τοξικολογικές επιδράσεις 
∆εν υπάρχουν διαθέσιµα τοξικολογικά δεδοµένα για το µίγµα ως σύνολο. Κατά την αξιολόγηση των τοξικολογικών 
επιπτώσεων που απορρέουν από την προετοιµασία, πρέπει να ληφθεί υπόψη η συγκέντρωση κάθε ουσίας. 
Πειραµατικές µελέτες δεν έχουν διεξαχθεί για το µίγµα αυτό καθεαυτό. Ως εκ τούτου, όσον αφορά την τοξικότητα στον 
άνθρωπο πρέπει να αξιολογηθούν οι επιµέρους επικίνδυνες ουσίες από τις οποίες αποτελείται το µίγµα και που 
αναγράφονται στην παράγραφο 3 του παρόντος δελτίου δεδοµένων ασφαλείας. 
Παρακάτω, τα τοξικολογικά στοιχεία που αφορούν τις κύριες ουσίες του µίγµατος: 
 
(a) Οξεία τοξικότητα (κατάποση, δέρµα και εισπνοή) 
∆εν υπάρχουν διαθέσιµα πειραµατικά αποτελέσµατα ή διαθέσιµες σχετικές τιµές για τις ουσίες που συνθέτουν το υλικό 
και παρουσιάζονται στην παράγραφο 3 του παρόντος δελτίου δεδοµένων ασφαλείας. 
 
(b) ∆ιαβρωτικότητα και/ή ερεθιστικότητα στο δέρµα, στα µάτια και στο αναπνευστικό σύστηµα. 

Το συγκεκριµένο προϊόν περιέχει σκόνη τσιµέντου που έχει ταξινοµηθεί ως επικίνδυνο υλικό για επαφή, ερεθισµό µε 
τα µάτια, το αναπνευστικό σύστηµα, τους βλεννογόνους και το δέρµα όταν υπάρχει παρατεταµένη επαφή. Τα µίγµατα 
που βασίζονται στη σκόνη τσιµέντου, εξαιτίας της υψηλής τιµής του pH, µπορεί να προκαλέσει ερεθισµό του 
δέρµατος όταν η επαφή είναι επαναλαµβανόµενη ή παρατεταµένη, καθώς και τραυµατισµού του µατιού σε 
περίπτωση επαφής. Σε περίπτωση σηµαντικής κατάποσης, µπορεί να προκληθεί έλκος του πεπτικού συστήµατος. 

 
(c) Ευαισθητοποίηση 
Το µίγµα δεν έχει παρουσιάσει στοιχεία ευαισθητοποίησης. 
 
(d) Τοξικότητα επαναλαµβανόµενης δόσης 
Πιστεύεται ότι το µίγµα δεν έχει ικανότητες ή αποδεδειγµένες επιδράσεις ως αποτέλεσµα παρατεταµένης έκθεσης. 
 
(e) Καρκινογένεση 
Πιστεύεται ότι το µίγµα δεν έχει ικανότητες ή αποδεδειγµένες επιδράσεις καρκινογένεσης στους ανθρώπους. 
 
(f) Μεταλλαξιγένεση 
Πιστεύεται ότι το µίγµα δεν έχει ικανότητες ή αποδεδειγµένες επιδράσεις µεταλλαξιγένεσης στους ανθρώπους. 
 
(g) Τοξικότητα στην αναπαραγωγή 
Πιστεύεται ότι το µίγµα δεν έχει ικανότητες ή αποδεδειγµένες επιδράσεις τοξικότητας στην αναπαραγωγή στους 
ανθρώπους. 
 
Έκθεση 
Οι πιθανές οδοί έκθεσης είναι: επαφή µε το δέρµα και τα µάτια. 
Χρήση σύµφωνα µε τις ορθές εργασιακές πρακτικές. 
 

12. Οικοτοξικές πληροφορίες 

 
12.1 Τοξικότητα 
∆εν υπάρχουν οικοτοξικολογικά δεδοµένα για το µίγµα. Το προϊόν δεν είναι επικίνδυνο για το περιβάλλον. ∆εν υπάρχουν 
ενδείξεις τοξικότητας κατά τη φάση του ριξίµατος. Σε περίπτωση έκλυσης µεγάλων ποσοτήτων του προϊόντος στο νερό, 
υπάρχει πιθανότητα οικοτοξικότητας λόγω της συνεπακόλουθης αύξησης της τιµής του pH για την υδρόβια ζωή, υπό 
ορισµένες συνθήκες. 
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12.2 Ανθεκτικότητα και ικανότητα αποικοδόµησης 
∆εν υφίσταται. Μετά τη χρήση, το προϊόν δεν παρουσιάζει κίνδυνο για τοξικότητα. 
  
12.3 ∆υναµικό βιοσυσσώρευσης 
∆εν ισχύει. Μετά τη χρήση, το προϊόν δεν παρουσιάζει κίνδυνο για τοξικότητα. 
 
12.4 Κινητικότητα στο έδαφος 
∆εν υφίσταται. Μετά τη χρήση, το προϊόν δεν παρουσιάζει κίνδυνο για τοξικότητα. 
 
12.5 Αποτελέσµατα αξιολόγησης ΑΒΤκαι πΑπΒ 
∆εν υφίσταται. Μετά τη χρήση, το προϊόν δεν παρουσιάζει κίνδυνο για τοξικότητα. 
 
12.6 Άλλες επιπτώσεις 
∆εν υφίστανται. 
 

13. Θέµατα σχετικά µε την απόρριψη 

 
13.1 Μέθοδοι επεξεργασίας αποβλήτων 
Εάν είναι δυνατόν ανακτήστε το υλικό ή στείλτε το σε εγκεκριµένες εγκαταστάσεις αποτέφρωσης υπό ελεγχόµενες 
συνθήκες. Σε περίπτωση τυχαίας διαρροής αποβλήτων, όσον αφορά τα µέτρα και το χειρισµό, ισχύουν σε γενικές 
γραµµές τα στοιχεία που προβλέπονται στις παραγράφους 6 και 7. 
Το προϊόν και τα µίγµατά του ταξινοµούνται ως µη επικίνδυνα απόβλητα. Ακόµη και εάν το προϊόν και τα µίγµατά του δεν 
παρουσιάζουν ιδιαίτερο κίνδυνο για την απόρριψή τους, φροντίστε να αποφεύγεται την απόρριψη ή τη διαρροή των σε 
οδούς ή υπονόµους. 
Οι άδειες συσκευασίες πρέπει να µεταχειρίζονται σύµφωνα µε την υφιστάµενη νοµοθεσία για τα µη επικίνδυνα 
απόβλητα. 
Ιδιαίτερη προσοχή και ιδιαίτερες δράσεις θα πρέπει να αξιολογούνται σε σχέση µε τη σύνθεση των αποβλήτων. 
Να λειτουργείται σύµφωνα µε τους τοπικούς και εθνικούς κανονισµούς. 
 

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]. 
Κατά τη µεταφορά, να αποφεύγεται η διασπορά του προϊόντος από τον άνεµο. 
Αποθηκεύστε το προϊόν σε κλειστά κοντέινερ. 
 
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 Ειδική νοµοθεσία για Υγεία & Ασφάλεια και περιβάλλον 
Κανονισµός (EK) No 1907/2006 της 18/12/2006 
Κανονισµός (EK) No 987/2008 της 09/10/2008 
∆ιορθωτικό στον Ευρωπαϊκό Κανονισµό (EK) No. 987/2008 της 08/10/2008  
Οδηγία 2003/53/EK της Ευρωβουλής και του συµβουλίου, της 18/06/2003 
Κανονισµός (EK) No. 552/2009 της 22/06/2009 
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Κανονισµός (EK) No. 1272/2008 της 16/12/2008  
Κανονισµός (EE) No. 453/2010 της 20/05/2010  
Απαιτήσεις του κανονισµού (EK) No. 1907/2006 "REACH"  
 
Γενικές πληροφορίες  
Η προετοιµασία του µίγµατος, όταν αναµιγνύεται µε νερό, περιέχει λιγότερο από 0,0002% διαλυτού χρωµίου (VI) επί του 
συνολικού ξηρού βάρους, σύµφωνα µε την Οδηγία 2001/60/ΕΚ. 
Παρακολούθηση της υγείας: συχνές επισκέψεις  
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:01/06/2015 
Έκδοση: 2. Το παρόν δελτίο δεδοµένων ασφαλείας αντικαθιστά και ακυρώνει οποιαδήποτε προηγούµενη έκδοση. 
 
Το παρόν δελτίο δεδοµένων ασφαλείας έχει αναθεωρηθεί, 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 
ADN: Accord européen relative au transport international des dangereuses par for merchandise voies de navigation 
intérieures [European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Inland Waterways] 
ADR: Accord européen relative au transport international des marchandises dangereuses par route [European 
Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road] 
ACGIH: American Conference of Governmental Industrial Hygienists 
LC50 : Lethal Concentration 50 [Lethal Concentration for 50% of individuals] 
CLP: Classification, Labelling and Packaging [Classification, Labelling and Packaging] 
CSR : Chemical Safety Report [ Chemical Safety Report] 
DNEL : Derived no effect level [Derived No Effect Level] 
EC50: Median effective concentration [mean effective concentration] 
General and / or Misc 
 
16.3 Παραποµπές στη βασική βιβλιογραφία και πηγές δεδοµένων 
Παρακάτω αναφέρονται οι πηγές που χρησιµοποιήθηκαν για τη σύνταξη του παρόντος ∆ελτίου ∆εδοµένων Ασφαλείας. 
HSDB: Hazardous Substances Data Bank 
MD: National Library of Medicine CD Rom Bank Chem. 
ACGIH: Threshold limit values for chemical substances and physical agents and biological exposure indices 
(Beis and TLVs). 
Micromedex - Poisindex Toxicologic Managements - Computerized Data Bank. 
Lewis, Richard J. Sr. Wiley (2000) Sax 's Dangerous Properties of Industrial Materials - Interscience Publication. 
Tenth Edition. 
Draft Marrubini MR, Laurenzi R. Ghezzi, P. Birds acute poisoning mechanisms , diagnosis and therapy. 
Second Edition. Editorial Organization Medical Pharmaceuticals, Milan, 1992. 
RTECS - Registry of Toxic Effects of Chemical Substances CD Rom Chem Bank - National Library of Medicine of 
Bethesda (USA ) by the National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH) . 
 
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 
∆εν απαιτείται ειδική εκπαίδευση του προσωπικού που χρησιµοποιεί το υλικό. 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 
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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. 


