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1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  

 
  

Εµπορικό όνοµα : Waterstop  

Παρασκευαστής :  ΑΦΟΙ Μ. ΤΥΡΜΠΑ ΟΕ 

 ∆ηµητσάνης 3 Μοσχατο 
Τηλ. 210 4824841 
Φαξ 210 4813837 
 

Τηλ. Κέντρου ∆ηλητηριάσεων :  210-7793777  

 
 

2. ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΟΤΗΤΑΣ  

 

Ταξινόµηση :Το προϊόν δεν ταξινοµείται ως επικίνδυνο σύµφωνα µε την Οδηγία 1999/45/ΕΚ 
και τις τροποποιήσεις της. 
 

3. ΣΥΝΘΕΣΗ/ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΥΛΙΚΑ  

 

Χηµική σύσταση: Μείγµα πολυβινυλοχλωριδίου, πλαστικοποιητή, σταθεροποιητή, ανόργανου 
άλατος (ανθρακικό ασβέστιο) και χρωστικής ύλης σε φορέα πολυβινυλοχλωριδίου  
∆εν υπάρχουν καθόλου συστατικά που, από όσο γνωρίζει ο προµηθευτής και αναφορικά µε τις 
συγκεντρώσεις που ισχύουν, να έχουν ταξινοµηθεί ως επικίνδυνα για την υγεία ή το περιβάλλον 
και κατά συνέπεια δεν είναι απαραίτητη η καταχώρησή τους σε αυτήν την ενότητα. 
 

4. ΜΕΤΡΑ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ  

 
 
Σε περίπτωση εισπνοής :  Κανένα ιδιαίτερο µέτρο  

Σε περίπτωση επαφής µε το δέρµα :  Πλυθείτε µε σαπούνι και άφθονο 
νερό  

Σε περίπτωση επαφής µε τα µάτια :  Κανένα ιδιαίτερο µέτρο  

Σε περίπτωση κατάποσης :  Ζητείστε ιατρική συµβουλή Μην 
προκαλέσετε εµετό.  

Αντίδοτο:  ∆εν υπάρχει ειδικό. Συµπτωµατική 
θεραπεία.  

 
 
 

5. ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ  

 
Μέσα πυρόσβεσης :  Ξηρή χηµική σκόνη-∆ιοξείδιο του 

άνθρακα.  
Αφρός - Ψεκασµός νερού  

Ακατάλληλα µέσα :  Νερό µε µεγάλη πίεση  
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Κίνδυνοι από την έκθεση :  Κατά την καύση µπορεί να 
δηµιουργηθούν τοξικοί καπνοί που 
προκαλούν ερεθισµό, οξείδια του 
άνθρακα.  

 
καταπολέµηση της πυρκαγιάς :  Εκκενώστε την περιοχή και 

καταπολεµείστε την πυρκαγιά αντίθετα 
στον άνεµο από µια απόσταση, για να 
αποφύγετε τους ατµούς και τα 
προϊόντα αποικοδόµησης.  

Προστασία των πυροσβεστών :  Φοράτε κατάλληλη προστατευτική 
µάσκα για προστασία από τους 
καπνούς  

Άλλες πληροφορίες :  Αποµακρύνετε του τα υλικά από την 
εστία της φωτιάς µε ασφάλεια αν είναι 
δυνατόν.  

 
 

6. ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΥΧΑΙΑ  ΕΚΛΥΣΗ/ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ  

 
Προσωπικές προφυλάξεις:  ∆εν απαιτούνται ειδικά µέτρα  

Περιβαλλοντικές προφυλάξεις:  Μην απορρίψετε στην αποχέτευση ή 
τους ποταµούς.  

∆ιαδικασίες καθαρισµού:  Για µικρές ποσότητες: Σκούπισµα και 
συλλογή του υλικού σε δοχεία για 
επαναχρησιµοποίηση ή για διάθεση σε 
κατάλληλο αποδέκτη  
Για µεγάλες ποσότητες : Σκούπισµα 
και συλλογή του υλικού σε δοχεία για 
επαναχρησιµοποίηση ή διάθεση σαν 
απόβλητα σε κατάλληλο αποδέκτη  

 
7. ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ  
 
Απαιτήσεις χειρισµού :  Φροντίστε για την αποφυγή έκθεσης σε 

υγρασία  
Αποθήκευση :  Να φυλάσσεται σε ξηρό µέρος και καλά 

αεριζόµενο  
Κατάλληλη συσκευασία :  Μακριά από τρόφιµα, ποτά, ζωοτροφές. 

Πρέπει να διατηρείται µόνο µέσα στην 
αρχική συσκευασία  

 
 

8. ΕΛΕΓΧΟΙ ΕΚΘΕΣΗΣ ΣΤΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ /ΑΤΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ  

 
 
Όρια έκθεσης :  ∆εν έχουν ορισθεί  

Επιπρόσθετες ενδείξεις χειρισµού του προϊόντος :  

Προστασία από αναπνοής :  Καµιά ιδιαίτερη  

Προστασία χεριών :  Κατάλληλα προστατευτικά γάντια  
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Προστασία οφθαλµών :  Φοράτε γυαλιά ασφαλείας.  

Προστασία δέρµατος :  Φοράτε κατάλληλη ενδυµασία, προστατευτικά 
χεριών, και µπότες.  

Οδηγίες προφύλαξης χρήστη:    Πλύνετε τα χέρια πριν φάτε, πιείτε ή καπνίσετε  

 
 

9. ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΕΣ Ι∆ΙΟΤΗΤΕΣ  

 
 
Εµφάνιση (στους 20oC) :  Λωρίδα πλαστικού 

Χρώµα :  Πράσινο 

Οσµή :  Καµία  

Ειδικό βάρος :  1.50 g /cm3  

Σηµείο ανάφλεξης :  > 260°C  

Αναφλεξιµότητα :  ∆εν είναι εύφλεκτο  

∆ιαβρωτικές ιδιότητες :  ∆εν είναι διαβρωτικό  

 
10. ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ∆ΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ  

 
 
Σταθερότητα :  Σταθερό σε κανονικές συνθήκες 

αποθήκευσης  
Συνθήκες προς αποφυγή :  Υψηλές θερµοκρασίες (> 260°C)  

Υλικά προς αποφυγή :  Ισχυρούς οξειδωτικούς παράγοντες, 
ισχυρά οξέα και βάσεις.  

Επικίνδυνα προϊόντα αποδόµησης:  Κατά την καύση µπορεί να 
δηµιουργηθούν καπνοί που προκαλούν 
ερεθισµό, οξείδια του αζώτου και του 
άνθρακα.  

 
 

11. ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  

 
∆εν υπάρχουν διαθέσιµα στοιχεία για το σκεύασµα καθαυτό. Το σκεύασµα δεν είναι 
διαβαθµισµένο ως επικίνδυνο σύµφωνα µε την Οδηγία 1999/45/ΕΚ και των τροποποιήσεών 
της.  
 
Οξεία τοξικότητα Συµπέρασµα/Περίληψη: ∆εν υπάρχουν διαθέσιµα στοιχεία. 
  
Χρόνια τοξικότητα Συµπέρασµα/Περίληψη: ∆εν υπάρχουν διαθέσιµα στοιχεία.  
 
Καρκινογένεση Συµπέρασµα/Περίληψη: ∆εν υπάρχουν διαθέσιµα στοιχεία.  
 
∆υναµικό τερατογένεσης Συµπέρασµα/Περίληψη: ∆εν υπάρχουν διαθέσιµα στοιχεία.  
 
Μεταλλακτικότητα Συµπέρασµα/Περίληψη: ∆εν υπάρχουν διαθέσιµα στοιχεία.  
 
Αναπαραγωγική τοξικότητα Συµπέρασµα/Περίληψη: ∆εν υπάρχουν διαθέσιµα στοιχεία. 
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12. ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  

 
∆εν υπάρχουν διαθέσιµα στοιχεία για το σκεύασµα καθαυτό.  
Μην αφήνετε να εισχωρήσει σε αποχετεύσεις ή οχετούς.  
Το παρασκεύασµα έχει αξιολογηθεί σύµφωνα µε τη συµβατική µέθοδο της οδηγίας 1999/45/ΕΚ  
για τα επικίνδυνα παρασκευάσµατα και δεν ταξινοµείται ως επικίνδυνο για το περιβάλλον.  
 
 
Υδάτινη οικοτοξικότητα Συµπέρασµα/Περίληψη : ∆εν υπάρχουν διαθέσιµα στοιχεία.  
 
Βιοδιασπασιµότητα Συµπέρασµα/Περίληψη : ∆εν υπάρχουν διαθέσιµα στοιχεία. 
 
 
 
 

13. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ∆ΙΑΘΕΣΗ -ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ  

 
 
Απόρριψη / Καταστροφή  Τα απόβλητα του προϊόντος δεν είναι 

επιβλαβή  
Καταστροφή τους σύµφωνα µε τις 
τοπικές και εθνικές διατάξεις για την 
προστασία της υγείας και του 
περιβάλλοντος . Μη ρίχνετε το προϊόν 
στους υπονόµους.  

Προϊόν- Συσκευασίες :  Ανακυκλώστε τις κενές συσκευασίες 
σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις σε 
εθνικό ή τοπικό επίπεδο σχετικά µε τη 
διάθεση.  

 
14. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ  

 
∆εν έχει ταξινοµηθεί σαν επικίνδυνο για χερσαίες, θαλάσσιες ή εναέριες µεταφορές. 
 

15. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ  

 
Κανονισµοί ΕΕ: Το προϊόν δεν χαρακτηρίζεται ως επικίνδυνο σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της 
Οδηγίας για τα Επικίνδυνα Παρασκευάσµατα. 
 
∆εν έχει γίνει ακόµα έκθεση χηµικής ασφαλείας (Chemical Safety Assessment) 
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16. ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  

 
Ειδοποίηση για τον αναγνώστη  
ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ  
Σηµαντική σηµείωση: Οι πληροφορίες του συγκεκριµένου τεχνικού δελτίου αποτελούν µέρος 
µόνο του συνόλου των προδιαγραφών του προϊόντος και βασίζονται στις υπάρχουσες γνώσεις 
µας καθώς και στους ισχύοντες νόµους: οποιοσδήποτε χρησιµοποιεί το προϊόν για σκοπούς 
διαφορετικούς από αυτούς που συγκεκριµένα περιγράφονται στο τεχνικό δελτίο χωρίς πρώτα να 
λάβει γραπτή βεβαίωση από εµάς για την καταλληλότητα του προϊόντος, αναφορικά µε τον 
προτιθέµενο σκοπό του, το κάνει µε δική του ευθύνη.  
Αποτελεί πάντα ευθύνη του χρήστη να προβαίνει σε όλες τις απαιτούµενες ενέργειες 
προκειµένου για την ικανοποίηση των απαιτήσεων των τοπικών αρχών καθώς και της 
νοµοθεσίας. Παρακαλείσθε να διαβάζετε πάντα το ∆ελτίο ∆εδοµένων Ασφαλείας καθώς και το 
Τεχνικό ∆ελτίο του προϊόντος εφόσον αυτά είναι διαθέσιµα. Όλες οι οδηγίες που παρέχονται 
καθώς και όλες οι δηλώσεις που υπάρχουν για το προϊόν (είτε στο Τεχνικό ∆ελτίο είτε αλλού) 
είναι ακριβείς αλλά δεν είναι εφικτός ο απόλυτος έλεγχος της ποιότητας ή της κατάστασης του 
υποστρώµατος, ούτε των πολλών παραγόντων που ενδεχοµένως επηρεάζουν την χρήση και την 
εφαρµογή του προϊόντος. Για αυτό το λόγο, εκτός αν υπάρχει ρητή γραπτή µας βεβαίωση, δεν 
αποδεχόµαστε την ευθύνη για την απόδοση του προϊόντος ούτε για οποιαδήποτε άλλη ζηµιά ή 
απώλεια προκύψει από την χρήση του. Όλα τα προϊόντα που προµηθεύουµε καθώς και όλες οι 
τεχνικές συµβουλές που παρέχουµε υπόκεινται στους πάγιους εµπορικούς µας όρους. 
Παρακαλείσθε να ζητάτε αντίγραφο του συγκεκριµένου εγγράφου και να το εξετάζετε προσεκτικά. 
Οι πληροφορίες που περιέχονται στο συγκεκριµένο τεχνικό δελτίο µπορούν να υποστούν κατά 
καιρούς αλλαγές δεδοµένης της διεύρυνσης της εµπειρίας µας καθώς και της πολιτικής της 
συνεχούς ανάπτυξης που ακολουθούµε. Αποτελεί ευθύνη του χρήστη να επιβεβαιώσει ότι το 
τεχνικό δελτίου που κατέχει είναι εν ισχύ πριν προβεί στην χρήση του προϊόντος. 
 
 


