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ΤΜΗΜΑ 1: Προσδιορισμός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης 

1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 

Μορφή προϊόντος : Μείγμα 
Όνομα του προϊόντος : PRO-SEAL 101 

1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις 

1.2.1. Σχετικές προβλεπόμενες χρήσεις 

Προσδ. βιομηχανικής/επαγγελματικής χρήσης : Βιομηχανικός/-ή/-ό 
Μόνο για επαγγελματική χρήση 

Χρήση της ουσίας/του μείγματος : Ενός συστατικού σφραγιστικό πολυουρεθάνης 

1.2.2. Αντενδεικνυόμενες χρήσεις 

Περιορισμοί στη χρήση : Το προϊόν δεν συνιστάται για οποιαδήποτε βιομηχανική, επαγγελματική ή 
καταναλωτική χρήση διαφορετική από τις παραπάνω προσδιοριζόμενες 
χρήσεις 

1.3. Στοιχεία του προμηθευτή του δελτίου δεδομένων ασφαλείας 

1.4. Αριθμός τηλεφώνου επείγουσας ανάγκης 

Αριθμός τηλεφώνου επείγουσας ανάγκης : 210 7793 777 
 

Χώρα Οργανισμός/Εταιρία Διεύθυνση Αριθμός τηλεφώνου 
επείγουσας ανάγκης 

Σχόλια 

Ελλάδα Κέντρο Δηλητηριάσεων 
Γεν. Νοσοκομείο Παίδων «Κυριακού» 

117 62 Αθήνα +30 210 7793 777  

ΤΜΗΜΑ 2: Προσδιορισμός επικινδυνότητας 

2.1. Ταξινόμηση της ουσίας ή του μείγματος 

Κατάταξη σύμφωνα με την οδηγία 1272/2008 ΕΚ [CLP] 
Μη ταξινομημένος 

Ανεπιθύμητες φυσικοχημικές επιδράσεις, καθώς και επιδράσεις στην ανθρώπινη υγεία και στο περιβάλλον 

Δεν υπάρχουν επιπλέον πληροφορίες 

2.2. Στοιχεία επισήμανσης 

Χαρακτηρισμός σύμφωνα με τον Kανονισμό (ΕΕ) Αρ. 1272/2008 [CLP] 
Δηλώσεις προφύλαξης (CLP) : P402+P404 - Αποθηκεύεται σε στεγνό μέρος. Φυλάσσεται σε κλειστό 

περιέκτη. 
P501 - Διάθεση του περιεχομένου σε σημείο συλλογής επικίνδυνων ή 
ειδικών αποβλήτων, σύμφωνα με τους τοπικούς, περιφερειακούς, 
εθνικούς ή/και διεθνείς κανονισμούς. 

Φράσεις EUH : EUH210 - Δελτίο δεδομένων ασφαλείας παρέχεται εφόσον ζητηθεί. 
EUH204 - Περιέχει ισοκυανικές ενώσεις. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική 
αντίδραση. 

Navic 
Πολυδεύκους 27B1 
185 45 Πειραιάς 
Ελλάδα. 
 
T +30 210 4225 145 
info@navic-chemicals.com 
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2.3. Άλλοι κίνδυνοι 

Δεν περιέχει ουσίες PBT/vPvB ≥ 0,1%, οι οποίες έχουν αξιολογηθεί σύμφωνα με το Παράρτημα XIII του Κανονισμού REACH 
 
Το μίγμα δεν περιέχει ουσία(ες) που περιλαμβάνεται στον κατάλογο που καταρτίζεται σύμφωνα με το άρθρο 59 παράγραφος 
1 του κανονισμού REACH για τις ιδιότητες ενδοκρινικής διαταραχής ή δεν αναγνωρίζεται ότι έχει ιδιότητες ενδοκρινικής 
διαταραχής σύμφωνα με τα κριτήρια που ορίζονται στον κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμό της Επιτροπής (ΕΕ) 2017/2100 ή τον 
Κανονισμό της Επιτροπής (ΕΕ) 2018/605, σε συγκέντρωση ίση ή μεγαλύτερη από 0,1% 
 

ΤΜΗΜΑ 3: Σύνθεση/πληροφορίες για τα συστατικά 

3.1. Ουσίες 

Δεν ισχύει 

3.2. Μείγματα 

Όνομα Αναγνωριστικός κωδικός 
προϊόντος 

% Κατάταξη σύμφωνα με την οδηγία 
1272/2008 ΕΚ [CLP] 

Reaction mass of ethylbenzene 
and m-xylene and p-xylene 
ουσία για την οποία υπάρχει 
κοινοτικό όριο έκθεσης στο 
χώρο εργασίας 

Κωδ.-ΕΕ: 905-562-9 
Νο-REACH: 01-2119488216-32 

< 2 Flam. Liq. 3, H226 
Acute Tox. 4 (Διά του δέρματος), H312 
Acute Tox. 4 (Διά της εισπνοής), H332 
Skin Irrit. 2, H315 
Eye Irrit. 2, H319 
STOT SE 3, H335 
STOT RE 2, H373 
Asp. Tox. 1, H304 

 
Παρατηρήσεις : Εάν οι αριθμοί καταχώρισης REACH δεν εμφανίζονται, η ουσία είτε 

απαλλάσσεται από την καταχώριση είτε η ετήσια ποσότητα δεν απαιτεί 
καταχώριση. 

Πλήρες κείμενο των δηλώσεων H και EUH: βλέπε τμήμα 16 

ΤΜΗΜΑ 4: Μέτρα πρώτων βοηθειών 

4.1. Περιγραφή των μέτρων πρώτων βοηθειών 

Γενικά μέτρα πρώτων βοηθειών : Μην χορηγήσετε ποτέ οτιδήποτε από το στόμα σε άτομο που έχει χάσει 
τις αισθήσεις του. Σε περίπτωση αδιαθεσίας, συμβουλευτείτε γιατρό 
(δείξτε την ετικέτα όπου είναι δυνατόν). 

Μέτρα πρώτων βοηθειών μετά από εισπνοή : Αφήστε το άτομο που προσβλήθηκε να αναπνεύσει καθαρό αέρα. Αφήστε 
τον παθόντα να ξεκουραστεί. 

Μέτρα πρώτων βοηθειών μετά από επαφή με το 
δέρμα 

: Απομακρύνετε το μολυσμένο ρουχισμό, πλύνετε όλη την εκτεθειμένη 
περιοχή δέρματος με απαλό σαπούνι και νερό, και στη συνέχεια 
ξεπλένετε με ζεστό νερό. 

Μέτρα πρώτων βοηθειών μετά από επαφή με τα 
μάτια 

: Ξεπλύνετε αμέσως με άφθονο νερό. Συμβουλευτείτε γιατρό εάν 
συνεχίζεται ο πόνος ή η κοκκινίλα. 

Μέτρα πρώτων βοηθειών μετά από κατάποση : Ξεπλύνετε το στόμα. ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό. Συμβουλευτείτε 
επειγόντως γιατρό. 

4.2. Σημαντικότερα συμπτώματα και επιδράσεις, άμεσες ή μεταγενέστερες 

Συμπτώματα/επιδράσεις : Δεν θεωρείται επικίνδυνο υπό κανονικές συνθήκες χρήσης. 

4.3. Ένδειξη οποιασδήποτε απαιτούμενης άμεσης ιατρικής φροντίδας και ειδικής θεραπείας 

Δεν υπάρχουν επιπλέον πληροφορίες 
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ΤΜΗΜΑ 5: Μέτρα για την καταπολέμηση της πυρκαγιάς 

5.1. Πυροσβεστικά μέσα 

Κατάλληλα μέσα πυρόσβεσης : Αφρός. Ξηρή σκόνη. Διοξείδιο του άνθρακα. Ψεκασμός νερού. Άμμος. 
Ακατάλληλο πυροσβεστικό μέσο : Μη χρησιμοποιείτε μεγάλη ροή νερού. 

5.2. Ειδικοί κίνδυνοι που προκύπτουν από την ουσία ή το μείγμα 

Δεν υπάρχουν επιπλέον πληροφορίες 

5.3. Συστάσεις για τους πυροσβέστες 

Μέτρα για την καταπολέμηση της πυρκαγιάς : Ψύξτε τους ρυπασμένους περιέκτες με ψεκασμό νερού ή νέφους 
ψεκασμού. Προσέχετε πάντοτε κατά τη διάρκεια κατάσβεσης μιας 
χημικής πυρκαγιάς. Αποφεύγετε τη διαφυγή του νερού της πυρόσβεσης 
στο περιβάλλον. 

Προστασία κατά την πυρόσβεση : Μην μπαίνετε σε περιοχή πυρκαγιάς χωρίς κατάλληλο προστατευτικό 
εξοπλισμό, συμπεριλαμβανομένης προστασίας για την αναπνοή. 

ΤΜΗΜΑ 6: Μέτρα για την αντιμετώπιση τυχαίας έκλυσης 

6.1. Προσωπικές προφυλάξεις, προστατευτικός εξοπλισμός και διαδικασίες έκτακτης ανάγκης 

6.1.1. Για προσωπικό μη έκτακτης ανάγκης 

Μέτρα έκτακτης ανάγκης : Απομακρύνετε το περιττό προσωπικό. 

6.1.2. Για άτομα που προσφέρουν πρώτες βοήθειες 

Εξοπλισμός προστασίας : Εξοπλίστε τους τεχνικούς καθαριότητας με κατάλληλη προστασία. 
Μέτρα έκτακτης ανάγκης : Εξαερώστε την περιοχή. 

6.2. Περιβαλλοντικές προφυλάξεις 

Εμποδίστε την είσοδο στους αποχετευτικούς αγωγούς ή στο δημόσιο δίκτυο νερού. Ενημερώστε τις αρχές αν το υλικό εισέλθει στους 
αποχετευτικούς αγωγούς ή στο δημόσιο δίκτυο νερού. 

6.3. Μέθοδοι και υλικά για περιορισμό και καθαρισμό 

Μέθοδοι καθαρισμού : Απορροφήστε τις διαρροές με αδρανή στερεά όπως άργιλο ή γη 
διατόμων όσο το δυνατό πιο σύντομα. Μαζέψτε τη χυμένη ποσότητα. 
Αποθηκεύεται μακριά από άλλα υλικά. 

6.4. Παραπομπή σε άλλα τμήματα 

Βλ. παράγραφο 8. Έλεγχος της έκθεσης και ατομική προστασία. 

ΤΜΗΜΑ 7: Χειρισμός και αποθήκευση 

7.1. Προφυλάξεις για ασφαλή χειρισμό 

Προφυλάξεις για ασφαλή χειρισμό : Πλύνετε τα χέρια και κάθε άλλη εκτεθειμένη περιοχή με απαλό σαπούνι 
και νερό πριν φάτε, πιείτε ή καπνίσετε, καθώς και πριν φύγετε από την 
εργασία σας. Εξασφαλίστε καλό εξαερισμό στο χώρο εργασίας για να 
αποτραπεί ο σχηματισμός ατμών. 

7.2. Συνθήκες ασφαλούς φύλαξης, συμπεριλαμβανομένων τυχόν ασυμβίβαστων καταστάσεων 

Συνθήκες φύλαξης : Διατηρήστε μόνο μέσα στο αρχικό δοχείο σε δροσερό και καλά αεριζόμενο 
μέρος μακριά από: Πηγές θερμότητας. Διατηρήστε το δοχείο κλειστό όταν δεν 
χρησιμοποιείται. 

Ασυμβίβαστα πρΐόντα : Κανένας γνωστός. 
Μη συμβατά υλικά : Πηγές ανάφλεξης. Άμεσο ηλιακό φως. 
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7.3. Ειδική τελική χρήση ή χρήσεις 

Δεν υπάρχουν επιπλέον πληροφορίες 

ΤΜΗΜΑ 8: Έλεγχος της έκθεσης/ατομική προστασία 

8.1. Παράμετροι ελέγχου 

8.1.1 Εθνικές οριακές τιμές επαγγελματικής έκθεσης και βιολογικές οριακές τιμές 
 

Reaction mass of ethylbenzene and m-xylene and p-xylene  

ΕΕ - Ενδεικτική οριακή τιμή επαγγελματικής έκθεσης (IOEL) 

IOEL TWA 221 mg/m³ 

IOEL TWA [ppm] 50 ppm 

IOEL STEL 442 mg/m³ 

IOEL STEL [ppm] 100 ppm 

8.1.2. Συνιστώμενες διαδικασίες παρακολούθησης 

Δεν υπάρχουν επιπλέον πληροφορίες 

8.1.3. Σχηματίζονται στοιχεία ρύπανσης του αέρα 

Δεν υπάρχουν επιπλέον πληροφορίες 

8.1.4. DNEL και PNEC 

Reaction mass of ethylbenzene and m-xylene and p-xylene 

DNEL/DMEL (Εργαζόμενος) 

Oξεία - συστημικές επιδράσεις, εισπνοή 442 mg/m³ 

Oξεία - τοπικές επιδράσεις, εισπνοή 442 mg/m³ 

Μακροχρόνια - συστημικές επιδράσεις, δερματική 212 mg/kg σωματικού βάρους/ημέρα 

Μακροχρόνια - συστημικέςεπιδράσεις, εισπνοή 221 mg/m³ 

Μακροχρόνια - τοπικές επιδράσεις, εισπνοή 221 mg/m³ 

DNEL/DMEL (Γενικού πληθυσμού) 

Oξεία - συστημικές επιδράσεις, εισπνοή 260 mg/m³ 

Oξεία - τοπικές επιδράσεις, εισπνοή 260 mg/m³ 

Μακροχρόνια - συστημικές επιδράσεις,στοματική 12,5 mg/kg σωματικού βάρους/ημέρα 

Μακροχρόνια - συστημικέςεπιδράσεις, εισπνοή 65,3 mg/m³ 

Μακροχρόνια - συστημικές επιδράσεις, δερματική 125 mg/kg σωματικού βάρους/ημέρα 

Μακροχρόνια - τοπικές επιδράσεις, εισπνοή 65,3 mg/m³ 

PNEC (Νερό) 

PNEC aqua (του γλυκού νερού) 327 µg/L 

PNEC aqua (θαλάσσιο νερό) 327 µg/L 

PNEC aqua (διαλείπων, του γλυκού νερού) 327 µg/L 

PNEC (Iζημα) 

PNEC ίζημα (του γλυκού νερού) 12,46 mg/kg ξηρό βάρος 
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Reaction mass of ethylbenzene and m-xylene and p-xylene 

PNEC ίζημα (θαλάσσιο νερό) 12,46 mg/kg ξηρό βάρος 

PNEC (Έδαφος) 

PNEC eδαφος 2,31 mg/kg ξηρό βάρος 

PNEC (STP) 

PNEC εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων 6,58 mg/l 

8.1.5. Περιοχές ελέγχου 
Δεν υπάρχουν επιπλέον πληροφορίες 

8.2. Έλεγχοι έκθεσης 

8.2.1. Κατάλληλοι μηχανικοί έλεγχοι 

Δεν υπάρχουν επιπλέον πληροφορίες 

8.2.2. Ατομικός προστατευτικός εξοπλισμός 

Ατομική προστασία: 
Αποφεύγετε κάθε περιττή έκθεση. 

8.2.2.1. Προστασία των ματιών και του προσώπου 

Προστασία οφθαλμών: 
Προστατευτικά γυαλιά με πλάγια προστατευτικά 

8.2.2.2. Προστασία δέρματος 

Προστασία των χεριών: 
Να φοράτε προστατευτικά γάντια. 

8.2.2.3. Προστασία των αναπνευστικών οδών 

Προστασία των αναπνευστικών οδών: 
Σε περίπτωση ανεπαρκούς αερισμού, να φοράτε μέσα ατομικής προστασίας της αναπνοής. Εάν η συγκέντρωση μίας ή 
περισσότερων ουσιών που υπάρχουν στο προϊόν υπερβαίνει το όριο έκθεσης, χρησιμοποιήστε συσκευή προστασίας της 
αναπνοής (ανατρέξτε στο EN 529) 

8.2.2.4. Θερμικοί κίνδυνοι 

Δεν υπάρχουν επιπλέον πληροφορίες 

8.2.3. Οριοθέτηση και παρακολούθηση της περιβαλλοντολογικής έκθεσης σε κίνδυνο 

Οριοθέτηση και παρακολούθηση της περιβαλλοντολογικής έκθεσης σε κίνδυνο: 
Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον. 
Άλλες πληροφορίες: 
Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε κατά τη χρήση. 

ΤΜΗΜΑ 9: Φυσικές και χημικές ιδιότητες 

9.1. Στοιχεία για τις βασικές φυσικές και χημικές ιδιότητες 

Μορφή : Υγρό 
χρώμα : διάφορα χρώματα. 
Εμφάνιση : παχύρρευστο υγρό. 
Οσμή : χαρακτηριστική. 
ΙΌριο οσμών : Μη διαθέσιμο 
σημείο τήξης / περιοχή τήξης : Μη διαθέσιμο 
Σημείο στερεοποίησης : Μη διαθέσιμο 
Σημείο βρασμού : Μη διαθέσιμο 
Ευφλεκτότητα : Αφλεκτο. 
Εκρηκτικές ιδιότητες : Μη εφαρμόσιμο, το προιόν δεν είναι εκρηκτικό. 
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Οξειδωτικά χαρακτηριστικά : Μη εφαρμόσιμο, το προιόν δεν είναι οξειδωτικό. 
Όρια κινδύνου εκρήξεως : Μη διαθέσιμο 
Χαμηλότερο όριο έκρηξης : Μη διαθέσιμο 
Υψηλότερο όριο έκρηξης : Μη διαθέσιμο 
Σημείο ανάφλεξης : > 65 °C 
Θερμοκρασία αυτανάφλεξης : Μη διαθέσιμο 
Θερμοκρασία διάσπασης : Μη διαθέσιμο 
pH : Μη εφαρμόσιμο, το προιόν είναι βάσεως διαλύτου 
ιξώδες, κινεματικός (ή) : > 20,5 mm²/s 
Διαλυτότητα : Μη διαθέσιμο 
Συντελεστής κατανομής σε μείγμα n-
οκτανόλης/νερού (Log Kow) 

: Μη διαθέσιμο 

Πίεση ατμού : Μη διαθέσιμο 
Πίεση ατμού σε θερμοκρασία 50 °C : Μη διαθέσιμο 
Πυκνότητα : Μη διαθέσιμο 
Σχετική πυκνότητα : Μη διαθέσιμο 
Σχετική πυκνότητα ατμών στους 20 °C : Μη διαθέσιμο 
Χαρακτηριστικά σωματιδίων : Δεν ισχύει 

9.2. Άλλες πληροφορίες 

9.2.1. Πληροφορίες σχετικά με τις κλάσεις φυσικού κινδύνου 
Δεν υπάρχουν επιπλέον πληροφορίες 

9.2.2. Άλλα χαρακτηριστικά ασφαλείας 

Συγκέντρωση ΟΠΕ (VOC) : 29 g/l 

ΤΜΗΜΑ 10: Σταθερότητα και αντιδραστικότητα 

10.1. Αντιδραστικότητα 

Δεν υπάρχουν επιπλέον πληροφορίες 

10.2. Χημική σταθερότητα 

Σταθερό υπό κανονικές συνθήκες. 

10.3. Πιθανότητα επικίνδυνων αντιδράσεων 

Καμία σε κανονική χρήση. 

10.4. Συνθήκες προς αποφυγήν 

Άμεσο ηλιακό φως. Άκρως υψηλές ή άκρως χαμηλές θερμοκρασίες. 

10.5. Μη συμβατά υλικά 

Κανένας γνωστός. 

10.6. Επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης 

Αναθυμιάσεις. Μονοξείδιο του άνθρακα. Διοξείδιο του άνθρακα. 

ΤΜΗΜΑ 11: Τοξικολογικές πληροφορίες 

11.1. Πληροφορίες για τις τάξεις κινδύνου, όπως ορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 

Οξεία τοξικότητα (από στόματος) : Μη ταξινομημένος (Βάσει των διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια 
ταξινόμησης δεν πληρούνται) 

Οξεία τοξικότητα (δερματική) : Μη ταξινομημένος (Βάσει των διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια 
ταξινόμησης δεν πληρούνται) 

Οξεία τοξικότητα (αναπνοή) : Μη ταξινομημένος (Βάσει των διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια 
ταξινόμησης δεν πληρούνται) 
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Reaction mass of ethylbenzene and m-xylene and p-xylene 

LD50 από του στόματος σε αρουραίους 3523 mg/kg 

LD50 μέσω του δέρματος σε κουνέλια 12126 mg/kg 

LC50 Εισπνοή - Επίμυς (Ατμοι) 27124 mg/l/4h 
 

Διάβρωση και ερεθισμός του δέρματος : Μη ταξινομημένος 
pH: Μη εφαρμόσιμο, το προιόν είναι βάσεως διαλύτου 

Περαιτέρω πληροφορίες : Βάσει των διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν 
πληρούνται 

 

Σοβαρή ζημία/ερεθισμός των ματιών : Μη ταξινομημένος 
pH: Μη εφαρμόσιμο, το προιόν είναι βάσεως διαλύτου 

Περαιτέρω πληροφορίες : Βάσει των διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν 
πληρούνται 

 

Ευαισθητοποίηση του αναπνευστικού ή 
ευαισθητοποίηση του δέρματος 

: Μη ταξινομημένος 

Περαιτέρω πληροφορίες : Βάσει των διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν 
πληρούνται 

 

Μεταλλαξιγένεση βλαστικών κυττάρων : Μη ταξινομημένος 
Περαιτέρω πληροφορίες : Βάσει των διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν 

πληρούνται 
 
Καρκινογένεση : Μη ταξινομημένος 
Περαιτέρω πληροφορίες : Βάσει των διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν 

πληρούνται  
 
Tοξικότητα για την αναπαραγωγή : Μη ταξινομημένος 
Περαιτέρω πληροφορίες : Βάσει των διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν 

πληρούνται 
 
Ειδική τοξικότητα στα όργανα-στόχους (STOT) 
— εφάπαξ έκθεση 

: Μη ταξινομημένος 

Περαιτέρω πληροφορίες : Βάσει των διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν 
πληρούνται 

 

Reaction mass of ethylbenzene and m-xylene and p-xylene 

Ειδική τοξικότητα στα όργανα-στόχους (STOT) — 
εφάπαξ έκθεση 

Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό της αναπνευστικής οδού.  

 

Ειδική τοξικότητα στα όργανα-στόχους (STOT) 
— επανειλημμένη έκθεση 

: Μη ταξινομημένος 

Περαιτέρω πληροφορίες : Βάσει των διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν 
πληρούνται 

 

Reaction mass of ethylbenzene and m-xylene and p-xylene 

Ειδική τοξικότητα στα όργανα-στόχους (STOT) — 
επανειλημμένη έκθεση 

Μπορεί να προκαλέσει βλάβες στα όργανα ύστερα από παρατεταμένη ή 
επανειλημμένη έκθεση. 

 

Tοξικότητα αναρρόφησης : Μη ταξινομημένος 
Περαιτέρω πληροφορίες : Βάσει των διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν 

πληρούνται 
 

PRO-SEAL 101 

Ιξώδες, κινεματικός (ή) > 20,5 mm²/s 

11.2. Πληροφορίες για άλλους τύπους επικινδυνότητας 

11.2.1. Ιδιότητες ενδοκρινικής διαταραχής 

Δεν υπάρχουν επιπλέον πληροφορίες 
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11.2.2. Άλλες πληροφορίες 

Πιθανές βλαβερές επιδράσεις στον άνθρωπο 
και πιθανά συμπτώματα 

: Βάσει των διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν 
πληρούνται 

ΤΜΗΜΑ 12: Οικολογικές πληροφορίες 

12.1. Τοξικότητα 

Επικίνδυνο για το υδάτινο περιβάλλον, 
βραχυπρόθεσμος (οξύς) 

: Μη ταξινομημένος 

Επικίνδυνο για το υδάτινο περιβάλλον, 
μακροπρόθεσμος (χρόνιος) 

: Μη ταξινομημένος 

 

Reaction mass of ethylbenzene and m-xylene and p-xylene 

LC50 - Ψαρια [1] 2,6 mg/l LC50 96h ψάρια 

NOEC χρόνια ψάρια 1,3 mg/l 

12.2. Ανθεκτικότητα και ικανότητα αποδόμησης 

PRO-SEAL 101 

Ανθεκτικότητα και ικανότητα αποδόμησης No data available. 

12.3. Δυνατότητα βιοσυσσώρευσης 

PRO-SEAL 101 

Δυνατότητα βιοσυσσώρευσης Δεν έχει καθοριστεί. 
 

Reaction mass of ethylbenzene and m-xylene and p-xylene 

Συντελεστής βιοσυγκέντρωσης (BCF REACH) 25,9 

12.4. Κινητικότητα στο έδαφος 

Δεν υπάρχουν επιπλέον πληροφορίες 

12.5. Αποτελέσματα της αξιολόγησης ΑΒΤ και αΑαΒ 

Δεν υπάρχουν επιπλέον πληροφορίες 

12.6. Ιδιότητες ενδοκρινικής διαταραχής 

Δεν υπάρχουν επιπλέον πληροφορίες 

12.7. Άλλες αρνητικές επιπτώσεις 

Περαιτέρω πληροφορίες : Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον. 

ΤΜΗΜΑ 13: Στοιχεία σχετικά με τη διάθεση 

13.1. Μέθοδοι διαχείρισης αποβλήτων 

Συστάσεις σχετικά με την απόρριψη 
προϊόντων/συσκευασιών 

: Καταστρέψτε με ασφαλή τρόπο σύμφωνο με τους τοπικούς/ εθνικούς 
κανονισμούς. 

Οικολογία - απόβλητα : Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον. 
Kωδικός Ευρωπαϊκού Καταλόγου Αποβλήτων 
(ΕΚΑ) 

: 08 04 10 - απόβλητα κολλών και στεγανωτικών υλικών άλλα από τα 
αναφερόµενα στο σηµείο 08 04 09 

ΤΜΗΜΑ 14: Πληροφορίες σχετικά με τη μεταφορά 

Σύμφωνα με ADR / IMDG / IATA / ADN / RID 
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14.1. Αριθμός ΟΗΕ ή αριθμός ταυτότητας 

UN Αριθμ. (ADR) : Δεν ισχύει 
Αριθμός ΟΗΕ (IMDG) : Δεν ισχύει 
UN Αριθμ. (IATA) : Δεν ισχύει 
Αριθμός ΟΗΕ (ADN) : Δεν ισχύει 
Αριθμός ΟΗΕ (RID) : Δεν ισχύει 

14.2. Οικεία ονομασία αποστολής ΟΗΕ 

Κατάλληλη ονομασία αποστολής (ADR) : Δεν ισχύει 
Κατάλληλη ονομασία αποστολής (IMDG) : Δεν ισχύει 
Κατάλληλη ονομασία αποστολής (ΙΑΤΑ) : Δεν ισχύει 
Κατάλληλη ονομασία αποστολής (ADN) : Δεν ισχύει 
Κατάλληλη ονομασία αποστολής (RID) : Δεν ισχύει 

14.3. Τάξη/-εις κινδύνου κατά τη μεταφορά 

ADR 
Τάξη/τάξεις κινδύνου κατά τη μεταφορά (ADR) : Δεν ισχύει 
 
IMDG 
Τάξη/τάξεις κινδύνου κατά τη μεταφορά (IMDG) : Δεν ισχύει 
 
IATA 
Τάξη/τάξεις κινδύνου κατά τη μεταφορά (IATA) : Δεν ισχύει 
 
ADN 
Τάξη/τάξεις κινδύνου κατά τη μεταφορά (ADN) : Δεν ισχύει 
 
RID 
Τάξη/τάξεις κινδύνου κατά τη μεταφορά (RID) : Δεν ισχύει 

14.4. Ομάδα συσκευασίας 

Ομάδα συσκευασίας (ADR) : Δεν ισχύει 
Κατηγορία συσκευασίας (IMDG) : Δεν ισχύει 
Κατηγορία συσκευασίας (IATA) : Δεν ισχύει 
Κατηγορία συσκευασίας (ADN) : Δεν ισχύει 
Κατηγορία συσκευασίας (RID) : Δεν ισχύει 

14.5. Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι 

Επικίνδυνο για το περιβάλλον : Όχι 
Μολυσματικός παράγοντας για το υδάτινο 
περιβάλλον 

: Όχι 

Άλλες πληροφορίες : Δεν υπάρχουν επιπλέον διαθέσιμες πληροφορίες 

14.6. Ειδικές προφυλάξεις για τον χρήστη 

Επίγεια μεταφορά 
Δεν ισχύει 
 
μεταφορά μέσω θαλάσσης 
Δεν ισχύει 
 
Εναέρια μεταφορά 
Δεν ισχύει 
 
Ποτάμια μεταφορά 
Δεν ισχύει 
 
Σιδηροδρομική μεταφορά 
Δεν ισχύει 
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14.7. Θαλάσσιες μεταφορές χύδην σύμφωνα με τις πράξεις του ΙΜΟ 

Δεν ισχύει 

ΤΜΗΜΑ 15: Στοιχεία νομοθετικού χαρακτήρα 

15.1. Κανονισμοί/νομοθεσία σχετικά με την ασφάλεια, την υγεία και το περιβάλλον για την ουσία ή το μείγμα 

15.1.1. κανονισμοί ΕΕ 
 

Δεν περιέχει ουσία που υπόκειται σε περιορισμούς σύμφωνα με το παράρτημα XVII του REACH 
Δεν περιέχει καμία ουσία που να συμπεριλαμβάνεται στη λίστα υποψήφιων ουσιών REACH 
Δεν περιέχει καμία ουσία που να συμπεριλαμβάνεται στη λίστα του Παραρτήματος XIV του REACH 
Δεν περιέχει καμία ουσία που υπόκειται στον ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (EE) Αρ. 649/2012 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ από τις 4 Ιουλίου 2012 σχετικά με την εξαγωγή και εισαγωγή επικίνδυνων χημικών ουσιών. 
Δεν περιέχει καμία ουσίες που υπόκεινται στον Κανονισμό (ΕE) Αρ. 2019/1021 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
20ής Ιουνίου 2019 για τους έμμονους οργανικούς ρύπους 
Δεν περιέχει καμία ουσία που υπόκειται στον ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1005/2009 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Σεπτεμβρίου 2009 για τις ουσίες που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος. 
Δεν περιέχει καμία ουσία που υπόκειται στον Κανονισμό (EE) 2019/1148 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου από τις 20 
Ιουνίου 2019 σχετικά με τη διάθεση στην αγορά και χρήση εκρηκτικών πρόδρομων ουσιών. 
Συγκέντρωση ΟΠΕ (VOC) : 29 g/l 
Δεν περιέχει ουσία που υπόκειται στον Κανονισμό (ΕΚ) 273/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου από τις 11 
Φεβρουαρίου 2004 σχετικά με την παρασκευή και κυκλοφορία στην αγορά συγκεκριμένων ουσιών που χρησιμοποιούνται για την 
παράνομη παρασκευή ναρκωτικών και ψυχοτρόπων ουσιών. 

15.1.2. Eθνικές διατάξεις 

Γερμανία 
Κατηγορία κινδύνου για το νερό (WGK) : WGK 2, βλεβερό για το νερό (Κατάταξη σύμφωνα με τη γερμανική οδηγία 

AwSV, Παράρτημα 1) 
Οδηγία περί επικίνδυνων ατυχημάτων (12. 
BImSchV) 

: Δεν υπόκειται στο Οδηγία περί επικίνδυνων ατυχημάτων (12. BImSchV) 

Ολλανδία 
SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen : Κανένα από τα συστατικά δεν είναι καταγεγραμμένο 
SZW-lijst van mutagene stoffen : Κανένα από τα συστατικά δεν είναι καταγεγραμμένο 
SZW-lijst van reprotoxische stoffen – Borstvoeding : Κανένα από τα συστατικά δεν είναι καταγεγραμμένο 
SZW-lijst van reprotoxische stoffen – 
Vruchtbaarheid 

: Κανένα από τα συστατικά δεν είναι καταγεγραμμένο 

SZW-lijst van reprotoxische stoffen – Ontwikkeling : Κανένα από τα συστατικά δεν είναι καταγεγραμμένο 
Δανία 
Παρατηρήσεις που αφορούν την 
κατηγοριοποίηση 

: Πρέπει να τηρούνται οι κατευθυντήριες οδηγίες διαχείρισης έκτακτης 
ανάγκης για την αποθήκευση εύφλεκτων υγρών 

Εθνικοί κανονισμοί της Δανίας : Τα άτομα που πάσχουν από άσθμα ή έκζεμα και τα άτομα με χρόνιες 
πνευμονοπάθειες, δερματικές ή αναπνευστικές αλλεργίες στα 
ισοκυανικά, δεν πρέπει να εργάζονται με το υλικό 
Οι απαιτήσεις των αρμόδιων αρχών για το περιβάλλον εργασίας στη 
Δανία αναφορικά με την εργασία με εποξειδικές ρητίνες και ισοκυανικά, 
πρέπει να τηρούνται κατά τη διάρκεια της χρήσης και της απόρριψης 

Ελβετία 
Κατηγορία αποθήκευσης (LK) : LK 10/12 - Υγρά 

15.2. Αξιολόγηση χημικής ασφάλειας 

Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία 
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ΤΜΗΜΑ 16: Άλλες πληροφορίες 

Πηγές δεδομένων : ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ 
ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Δεκεμβρίου 2008 για την ταξινόμηση, 
την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων, την 
τροποποίηση και την κατάργηση των οδηγιών 67/548/EΟΚ και 1999/45/EΚ 
και την τροποποίηση του κανονισμού (EΚ) αριθ. 1907/2006. 

Άλλες πληροφορίες : Κανένας/Καμία/Κανένα. 
 

Πλήρες κείμενο φράσεων Η και EUH: 

Acute Tox. 4 (Διά της 
εισπνοής) 

Οξεία τοξικότητα (διά της εισπνοής), κατηγορία 4 

Acute Tox. 4 (Διά του 
δέρματος) 

Οξεία τοξικότητα (διά του δέρματος), κατηγορία 4 

Asp. Tox. 1 Κίνδυνος από αναρρόφηση, κατηγορία 1 

EUH204 Περιέχει ισοκυανικές ενώσεις. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση. 

EUH210 Δελτίο δεδομένων ασφαλείας παρέχεται εφόσον ζητηθεί. 

Eye Irrit. 2 Σοβαρή οφθαλμική βλάβη/οφθαλμικός ερεθισμός, κατηγορία 2 

Flam. Liq. 3 Εύφλεκτα υγρά, κατηγορία 3 

H226 Υγρό και ατμοί εύφλεκτα. 

H304 Μπορεί να προκαλέσει θάνατο σε περίπτωση κατάποσης και διείσδυσης στις αναπνευστικές 
οδούς. 

H312 Επιβλαβές σε επαφή με το δέρμα. 

H315 Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος. 

H319 Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό. 

H332 Επιβλαβές σε περίπτωση εισπνοής. 

H335 Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό της αναπνευστικής οδού. 

H373 Μπορεί να προκαλέσει βλάβες στα όργανα ύστερα από παρατεταμένη ή επανειλημμένη έκθεση. 

Skin Irrit. 2 Διάβρωση/ερεθισμός του δέρματος, κατηγορία 2 

STOT RE 2 Ειδική τοξικότητα σε όργανα-στόχους ύστερα από επανειλημμένη έκθεση, κατηγορία 2 

STOT SE 3 Ειδική τοξικότητα σε όργανα-στόχους ύστερα από μία εφάπαξ έκθεση, κατηγορία 3, ερεθισμός 
της αναπνευστικής οδού 

	
	
	
	
	
	
	
Safety Data Sheet (SDS), EU 
 
Όλα τα στοιχεία και πληροφορίες παρέχονται με βάση τα όσα γνωρίζουμε την παρούσα στιγμή και προορίζονται αποκλειστικά 
για την κάλυψη των κανονισμών υγείας, ασφάλειας και περιβαλλοντος. Ως εκ τούτου, δεν θα πρέπει να ερμηνευτούν ως 
εγγύηση για οποιαδήποτε ιδιότητα του προϊόντος. Επιπλέον, καμία εγγύηση δεν εκφράζεται ή υπονοείται σχετικά με την 
ακρίβεια των δεδομένων που παρέχονται ή τα αποτελέσματα που προκύπτουν από τη χρήση τους. Η εταιρεία μας δεν 
αναλαμβάνει καμία ευθύνη για σωματικές βλάβες ή υλικές ζημιές που προκλήθηκαν στον αγοραστή, στον εφαρμοστή ή σε 
οποιοδήποτε τρίτο ως αποτέλεσμα της χρήσης του προϊόντος μας. Οι αγοραστές, εφαρμοστές και τελικοί χρήστες 
αναλαμβάνουν όλους τους κινδύνους που σχετίζονται με τη χρήση του προϊόντος μας. 


