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ΤΜΗΜΑ 1: Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/µείγµατος και εταιρείας/επιχείρησης 
 

1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 

Μορφή προϊόντος : Μείγµατα 

Εµπορική ονοµασία/Χαρακτηρισµός : Chemical anchor capsule SC-PRO – M8, M10, M12, M16, M20, M24, M30 

Οµάδα προϊόντων : Εµπορικό προϊόν 
 

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

1.2.1. Σχετικές προβλεπόµενες χρήσεις 

Χρήση της ουσίας/του µείγµατος : Εργασίες οικοδόµησης και κατασκευαστικές εργασίες 
 

1.2.2. ∆εν συνιστώνται χρήσεις σε 

δεν υπάρχουν στοιχεία 
 

 
1.3. Στοιχεία του προµηθευτή του δελτίου δεδοµένων ασφαλείας 

DEWALT 

Richard Klinger Str. 11,  

D-65510, Idstein  

Germany 

http://anchors.dewalt.com 

www.DEWALT.eu   

 

1.4. Αριθµός τηλεφώνου επείγουσας ανάγκης 

Αριθµός τηλεφώνου επείγουσας ανάγκης : CHEMTREC: +1 703-527-3887 (24h) 
(Regional Emergency Contact Information can be found on last 2 pages) 

 

ΤΜΗΜΑ 2: Προσδιορισµός επικινδυνότητας 
 

2.1. Ταξινόµηση της ουσίας ή του µείγµατος 

Κατάταξη σύµφωνα µε την οδηγία 1272/2008 ΕΚ [CLP]Μείγµατα/Ουσίες: ∆∆Α ΕΕ 2015: Σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΕ) 
2015/830 (Παράρτηµα ΙΙ του REACH) 

Flam. Liq. 3 H226   

Acute Tox. 4 (Oral) H302   

Skin Irrit. 2 H315   

Eye Irrit. 2 H319   

Skin Sens. 1 H317   

Repr. 1B H360D  

STOT RE 1 H372   
   

Πλήρες κείµενο ταξινόµησης κλάσεων και αναφορών σε κινδύνους : βλέπε Ενότητα 16 
 

 
 

 
  
 

 

2.2. Στοιχεία επισήµανσης 

Χαρακτηρισµός σύµφωνα µε τον Kανονισµό (ΕΕ) Αρ. 1272/2008 [CLP]  Ανάρτηση συµπληρωµατικής σήµανσηςΑνάρτηση συµπληρωµατικής πιστοποίησης  

Εικονογράµµατα κινδύνου (CLP) : 

 
GHS02 

 
GHS07 

 
GHS08 
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Προειδοποιητική λέξη : Κίνδυνος 

Επικίνδυνο περιεχόµενο : στυρόλιο; 1,1'-(p-tolylimino)dipropan-2-ol; dicyclohexyl phthalate; Dibenzoyl peroxide 

∆ηλώσεις επικινδυνότητας (CLP) : H226 - Υγρό και ατµοί εύφλεκτα. 
H302 - Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης. 
H315 - Προκαλεί ερεθισµό του δέρµατος. 
H317 - Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερµατική αντίδραση. 
H319 - Προκαλεί σοβαρό οφθαλµικό ερεθισµό. 
H360D - Μπορεί να βλάψει το έµβρυο. 
H372 - Προκαλεί βλάβες στα όργανα ύστερα από παρατεταµένη ή επανειληµµένη 
έκθεση. 

∆ηλώσεις προφυλάξεων (CLP) : P210 - Μακριά από θερµότητα, θερµές επιφάνειες, σπινθήρες, γυµνές φλόγες και 
άλλες πηγές ανάφλεξης. Μην καπνίζετε. 
P280 - Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύµατα/µέσα ατοµικής 
προστασίας για τα µάτια/πρόσωπο. 
P303+P361+P353 - ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ∆ΕΡΜΑ (ή µε τα µαλλιά): 
Βγάλτε αµέσως όλα τα µολυσµένα ρούχα. Ξεπλύντε την επιδερµίδα µε νερό/στο 
ντους. 
P305+P351+P338 - 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. 

 

   
 
 

 

2.3. Άλλοι κίνδυνοι 

Άλλοι κίνδυνοι : ΑΒΤ/αΑαΒ δεδοµένα : αυτή η πληροφορία δεν είναι διαθέσιµη. 
 

ΤΜΗΜΑ 3: Σύνθεση/πληροφορίες για τα συστατικά 
 

3.1. Ουσίες 

Μη εφαρµόσιµος 
 

 

3.2. Μείγµατα 
 
 
 

 
 

Όνοµα ουσίας Αναγνωριστικός κωδικός 
προϊόντος 

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

στυρόλιο (αριθµός CAS) 100-42-5 
(Κωδ.-ΕΕ) 202-851-5 
(Αριθµός καταλόγου) 601-026-00-0 
(Νο-REACH) 01-2119457861-32-XXXX 

1 – 12.5 Flam. Liq. 3, H226 
Acute Tox. 4 (Inhalation:dust,mist), 
H332 
Skin Irrit. 2, H315 
Eye Irrit. 2, H319 
Repr. 2, H361d 
STOT SE 3, H335 
STOT RE 1, H372 
Asp. Tox. 1, H304 
Aquatic Chronic 3, H412 

dicyclohexyl phthalate (αριθµός CAS) 84-61-7 
(Κωδ.-ΕΕ) 201-545-9 
(Αριθµός καταλόγου) 607-719-00-4 

0 - 1,5 Skin Sens. 1, H317 
Repr. 1B, H360D 

Dibenzoyl peroxide (αριθµός CAS) 94-36-0 
(Κωδ.-ΕΕ) 202-327-6 
(Αριθµός καταλόγου) 617-008-00-0 
(Νο-REACH) 01-2119511472-50-xxxx 

0,5 - <2.5 Org. Perox. B, H241 
Eye Irrit. 2, H319 
Skin Sens. 1, H317 
Aquatic Acute 1, H400 (M=10) 

1,1'-(p-tolylimino)dipropan-2-ol (αριθµός CAS) 38668-48-3 
(Κωδ.-ΕΕ) 254-075-1 

0 - 0.75 Acute Tox. 2 (Oral), H300 
Eye Dam. 1, H318 
Aquatic Chronic 3, H412 

 
 
 
 

Ολοκληρωµένο κείµενο των φράσεων H: βλέπε τοµέα 16 
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ΤΜΗΜΑ 4: Μέτρα πρώτων βοηθειών 
 

4.1. Περιγραφή των µέτρων πρώτων βοηθειών 

Συµπληρωµατικές υποδείξεις : Πάροχοι Πρώτων Βοηθειών : ∆ώστε προσοχή στην αυτοπροστασία !. Βλέπε επίσης 
κεφάλαιο 8. ποτέ χορήγηση δια του στόµατος σε άτοµα τα οποία έχουν χάσει τις 
αισθήσεις τους ή σε συσπάσεις. ∆είξτε στον θεράποντα γιατρό αυτό το δελτίο 
ασφάλειας. Συµπτωµατική θεραπεία. 

Εισπνοή : Εξασφαλίστε καθαρό αέρα. Κρατήστε τον τραυµατία ήρεµο, σκεπάστε και κρατήστε 
τον ζεστό. Ζητάτε πάντοτε συµβουλή γιατρού σε περίπτωση αµφιβολιών ή εάν τα 
συµπτώµατα επιµένουν. 

Επαφή µε το δέρµα : Αφαιρέστε αµέσως όλα τα ενδύµατα που έχουν µολυνθεί. Μετά την επαφή µε το 
δέρµα, πλύνετε αµέσως µε άφθονο νερό . Αν εµφανισθεί επίµονος ερεθισµός 
καλέστε γιατρό. 

Επαφή µε τα µάτια : Ξεπλύνετε αµέσως µε άφθονο νερό τουλάχιστον για 15 λεπτά, προσέχοντας να 
ξεπλυθεί η περιοχή κάτω από τα βλέφαρα. Ζητάτε πάντοτε συµβουλή γιατρού σε 
περίπτωση αµφιβολιών ή εάν τα συµπτώµατα επιµένουν. 

Κατάποση : Συµβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό. 
 

4.2. Σηµαντικότερα συµπτώµατα και επιδράσεις, άµεσες ή µεταγενέστερες 

Εισπνοή : Νεαλΰγξοπθςνϋε βξηδειρςβθ µΰλξβεπξςνϋ. Μξζες βϋηβΰςό πΰηδπΰζενθε. 

Επαφή µε το δέρµα : Προκαλεί ερεθισµό του δέρµατος. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερµατική 
αντίδραση. 

Επαφή µε τα µάτια : Προκαλεί σοβαρό οφθαλµικό ερεθισµό. 

Κατάποση : Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης. 

Χρόνια συµπτώµατα : Προκαλεί βλάβες στα όργανα ύστερα από παρατεταµένη ή επανειληµµένη έκθεση. 
Μπορεί να βλάψει το έµβρυο. 

 

4.3. Ένδειξη οποιασδήποτε απαιτούµενης άµεσης ιατρικής φροντίδας και ειδικής θεραπείας 

δεν υπάρχουν στοιχεία 

ΤΜΗΜΑ 5: Μέτρα για την καταπολέµηση της πυρκαγιάς 
 

5.1. Πυροσβεστικά µέσα 

Κατάλληλα µέσα πυρόσβεσης : Ψεκασµός µε νερό, Αφρός ανθεκτικός στην αλκοόλη, ∆ιοξείδιο του άνθρακα, Στερεό 
κατασβεστικό υλικό. 

Ακατάλληλο πυροσβεστικό µέσο : ∆υνατός πίδακας νερού. 
 

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

Ιδιαίτεροι κίνδυνοι : Υγρό και ατµοί εύφλεκτα. Επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης COx. Μην αφήνετε το 
νερό της πυρόσβεσης να εκρεύσει σε υπονόµους ή υδάτινα ρεύµατα. 

 

5.3. Συστάσεις για τους πυροσβέστες 

Μέτρα για την καταπολέµηση της 
πυρκαγιάς 

: Ειδική προστατευτική ενδυµασία για την πυρόσβεση. Ψύξτε τους ρυπασµένους 
περιέκτες µε ψεκασµό νερού ή νέφους ψεκασµού. Μακριά από θερµότητα, θερµές 
επιφάνειες, σπινθήρες, γυµνές φλόγες και άλλες πηγές ανάφλεξης. Μην καπνίζετε. 
Μην αφήνετε το νερό της πυρόσβεσης να εκρεύσει σε υπονόµους ή υδάτινα 
ρεύµατα. 
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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 

Για προσωπικό µη έκτακτης ανάγκης : Εκκενώστε το προσωπικό σε ασφαλές σηµείο. Χρησιµοποιείτε µέσα ατοµικής 
προστασίας όταν απαιτείται. Παραποµπή σε άλλα τµήµατα: 8. Φροντίστε για τον 
κατάλληλο εξαερισµό. Αποφεύγετε την επαφή του προϊόντος µε το δέρµα, τα µάτια ή 
το ρουχισµό. Μην αναπνέετε ατµούς/σκόνη. Μακριά από θερµότητα, θερµές 
επιφάνειες, σπινθήρες, γυµνές φλόγες και άλλες πηγές ανάφλεξης. Μην καπνίζετε. 
Βεβαιωθείτε ότι ο εξοπλισµός είναι κατάλληλα γειωµένος. Λάβετε προστατευτικά 
µέτρα έναντι ηλεκτροστατικών εκκενώσεων. 

6.1.2. Για άτοµα που προσφέρουν πρώτες βοήθειες 

Για άτοµα που προσφέρουν πρώτες 
βοήθειες 

: Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει ενηµερωµένο πρωτόκολλο για κατεπείγουσα απολύµανση 
και αποµάκρυνση, καθώς και ανάλογη εκπαίδευση του προσωπικού. Ανατρέξτε στο 
τµήµα 8 για ό,τι αφορά στην προσωπική προστασία. 

 

6.2. Περιβαλλοντικές προφυλάξεις 

Μην αφήνετε να εκρεύσει σε υπέργεια νερά ή σε υπονόµους. 
 

6.3. Μέθοδοι και υλικά για περιορισµό και καθαρισµό 

Μέθοδοι καθαρισµού : Σταµατήστε τη διαρροή, εφόσον δεν υπάρχει κίνδυνος. Λαµβάνεται µηχανικά και 
τοποθετείται σε κατάλληλα δοχεία προς επεξεργασία. Περισυλλέξτε σε κατάλληλα, 
κλειστά δοχεία και µεταφέρετε προς αποκοµιδή. Περιορίστε µε δηµιουργία 
"φράγµατος". Αποµακρύνετε κάθε υλικό που απορρόφησε την ουσία σύµφωνα µε 
τους προβλεπόµενους κανονισµούς. 

 

6.4. Παραποµπή σε άλλα τµήµατα 

Ανατρέξτε στο τµήµα 8 για ό,τι αφορά στην προσωπική προστασία. Βλέπε τον τοµέα 13 για ό,τι αφορά στην απόρριψη των 
υπολειµµάτων καθαρισµού. 

ΤΜΗΜΑ 7: Χειρισµός και αποθήκευση 
 

7.1. Προφυλάξεις για ασφαλή χειρισµό 

Προφυλάξεις για ασφαλή χειρισµό : Χρησιµοποιήστε µόνο σε καλά εξαεριζόµενα µέρη. Χρησιµοποιείτε µέσα ατοµικής 
προστασίας όταν απαιτείται. Ανατρέξτε στο τµήµα 8 για ό,τι αφορά στην προσωπική 
προστασία . Αποφεύγετε την επαφή του προϊόντος µε το δέρµα, τα µάτια ή το 
ρουχισµό. Μην εισπνέετε τον ατµό/τα αερολύµατα. Μακριά από θερµότητα, θερµές 
επιφάνειες, σπινθήρες, γυµνές φλόγες και άλλες πηγές ανάφλεξης. Μην καπνίζετε. 
Προσεκτικό άνοιγµα και χειρισµός του περιέκτη. Τοποθετήστε το καπάκι στη θέση 
του αµέσως µετά τη χρήση. Σιγουρέψτε τη µέγιστη εφαρµογή µέσου ελέγχου της 
διαδικασίας. (θερµοκρασία, συγκέντρωση, pH, χρόνος). Μην αφήνετε να εκρεύσει σε 
υπέργεια νερά ή σε υπονόµους. Λάβετε κάθε προφύλαξη ώστε να µην αναµειχθεί µε 
καύσιµα/... Βλέπε επίσης κεφάλαιο 10 . 

Μέτρα υγιεινής : ∆ιατηρείτε ορθές συνθήκες βιοµηχανικής υγιεινής. Πλύνετε τα χέρια και το πρόσωπο 
σας πριν από διαλείµµατα και µετά τη χρήση του προϊόντος. Βγάλτε τα µολυσµένα 
ρούχα. 

 

7.2. Συνθήκες ασφαλούς φύλαξης, συµπεριλαµβανοµένων τυχόν ασυµβίβαστων καταστάσεων 

Τεχνικά µέτρα : ∆ιατηρείστε το δοχείο ερµητικά κλειστο σε δροσερό, καλά εξαεριζόµενο χώρο. 
Μακριά από θερµότητα, θερµές επιφάνειες, σπινθήρες, γυµνές φλόγες και άλλες 
πηγές ανάφλεξης. Μην καπνίζετε. Μακριά από τρόφιµα, ποτά και ζωοτροφές. 
∆ιατηρείται σε θερµοκρασίες κάτω από 25 °C. Κρατήστε µακριά από τη θερµότητα. 
Να προστατεύεται από τις ηλιακές ακτίνες. Να µην αποθηκεύεται κοντά ή µαζί µε 
οποιοδήποτε από τα µη συµβατά υλικά που παραθέτονται στην ενότητα 10. 

 

7.3. Ειδική τελική χρήση ή χρήσεις 

δεν υπάρχουν στοιχεία 
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ΤΜΗΜΑ 8: Έλεγχος της έκθεσης/ατοµική προστασία 
 

8.1. Παράµετροι ελέγχου 
 

στυρόλιο (100-42-5) 
Αυστρία MAK (mg/m³) 85 mg/m³ 
Αυστρία MAK (ppm) 20 ppm 
Αυστρία MAK Τιµή για βραχύ χρονικό διάστηµα (mg/m³) 340 mg/m³ 
Αυστρία MAK Τιµή για βραχύ χρονικό διάστηµα (ppm) 80 ppm 
Βέλγιο Οριακή τιµή (mg/m³) 108 mg/m³ 
Βέλγιο Οριακή τιµή (ppm) 25 ppm 
Βέλγιο Τιµή για βραχύ χρονικό διάστηµα (mg/m³) 346 mg/m³ 
Βέλγιο Τιµή για βραχύ χρονικό διάστηµα (ppm) 80 ppm 
Βουλγαρία OEL TWA (mg/m³) 85 mg/m³ 
Βουλγαρία OEL STEL (mg/m³) 215 mg/m³ 
Κροατία GVI (granična vrijednost izloženosti) (mg/m³) 430 mg/m³ 
Κροατία GVI (granična vrijednost izloženosti) (ppm) 100 ppm 
Κροατία KGVI (kratkotrajna granična vrijednost 

izloženosti) (mg/m³) 
1080 mg/m³ 

Κροατία KGVI (kratkotrajna granična vrijednost 
izloženosti) (ppm) 

250 ppm 

Τσεχική ∆ηµοκρατία Expoziční limity (PEL) (mg/m³) 100 mg/m³ 

∆ανία Grænseværdie (ceiling) (ppm) 25 ppm 

∆ανία Grænseværdie (ceiling) (mg/m³) 105 mg/m³ 

Εσθονία OEL TWA (mg/m³) 90 mg/m³ 

Εσθονία OEL TWA (ppm) 20 ppm 

Εσθονία OEL STEL (mg/m³) 200 mg/m³ 

Εσθονία OEL STEL (ppm) 50 ppm 

Φιλανδία HTP-arvo (8h) (mg/m³) 86 mg/m³ 

Φιλανδία HTP-arvo (8h) (ppm) 20 ppm 

Φιλανδία HTP-arvo (15 min) 430 mg/m³ 

Φιλανδία HTP-arvo (15 min) (ppm) 100 ppm 

Γαλλία VME (mg/m³) 215 mg/m³ 
Γαλλία VME (ppm) 50 ppm 
Γερµανία TRGS 900 Οριακή τιµή έκθεσης κινδύνου στο 

χώρο εργασίας (mg/m³) 
86 mg/m³ (The risk of damage to the embryo or 
fetus can be excluded when AGW and BGW 
values are observed) 

Γερµανία TRGS 900 Οριακή τιµή έκθεσης κινδύνου στο 
χώρο εργασίας (ppm) 

20 ppm (The risk of damage to the embryo or 
fetus can be excluded when AGW and BGW 
values are observed) 

Γερµανία TRGS 903 (BGW) 600 mg/g Parameter: Mandelic acid plus 
Phenylglyoxylic acid - Medium: urine - Sampling 
time: end of shift (measured as mg/g Creatinine) 
600 mg/g Parameter: Mandelic acid plus 
Phenylglyoxylic acid - Medium: urine - Sampling 
time: end of several shifts (measured as mg/g 
Creatinine) 

Ελλάδα OEL TWA (mg/m³) 425 mg/m³ 
Ελλάδα OEL TWA (ppm) 100 ppm 
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στυρόλιο (100-42-5) 
Ελλάδα OEL STEL (mg/m³) 1050 mg/m³ 
Ελλάδα OEL STEL (ppm) 250 ppm 
Ουγγαρία AK-érték 50 mg/m³ 

Ουγγαρία CK-érték 50 mg/m³ 

Ιρλανδία OEL (8 hours ref) (mg/m³) 85 mg/m³ 

Ιρλανδία OEL (8 hours ref) (ppm) 20 ppm 

Ιρλανδία OEL (15 min ref) (mg/m3) 170 mg/m³ 

Ιρλανδία OEL (15 min ref) (ppm) 40 ppm 

Λετονία OEL TWA (mg/m³) 10 mg/m³ 

Λιθουανία IPRV (mg/m³) 90 mg/m³ 

Λιθουανία IPRV (ppm) 20 ppm 
10 ppm (for planning of new facilities or 
replacing the old ones) 

Λιθουανία TPRV (mg/m³) 200 mg/m³ 

Λιθουανία TPRV (ppm) 50 ppm 

Πολωνία NDS (mg/m³) 50 mg/m³ 

Πολωνία NDSCh (mg/m³) 100 mg/m³ 

Πορτογαλία OEL TWA (ppm) 20 ppm 
Πορτογαλία OEL STEL (ppm) 40 ppm 
Ρουµανία OEL TWA (mg/m³) 50 mg/m³ 
Ρουµανία OEL TWA (ppm) 12 ppm 
Ρουµανία OEL STEL (mg/m³) 150 mg/m³ 
Ρουµανία OEL STEL (ppm) 35 ppm 
Σλοβακία NPHV (priemerná) (mg/m³) 86 mg/m³ 

Σλοβακία NPHV (priemerná) (ppm) 20 ppm 

Σλοβακία NPHV (Hraničná) (mg/m³) 200 mg/m³ 

Σλοβενία OEL TWA (mg/m³) 86 mg/m³ 

Σλοβενία OEL TWA (ppm) 20 ppm 

Σλοβενία OEL STEL (mg/m³) 344 mg/m³ 

Σλοβενία OEL STEL (ppm) 80 ppm 

Ισπανία VLA-ED (mg/m³) 86 mg/m³ (endocrine disruptor) 
Ισπανία VLA-ED (ppm) 20 ppm (endocrine disruptor) 
Ισπανία VLA-EC (mg/m³) 172 mg/m³ 
Ισπανία VLA-EC (ppm) 40 ppm 
Σουηδία nivågränsvärde (NVG) (mg/m³) 43 mg/m³ 

Σουηδία nivågränsvärde (NVG) (ppm) 10 ppm 

Σουηδία kortidsvärde (KTV) (mg/m³) 86 mg/m³ 

Σουηδία kortidsvärde (KTV) (ppm) 20 ppm 

Ηνωµένο Βασίλειο WEL TWA (mg/m³) 430 mg/m³ 
Ηνωµένο Βασίλειο WEL TWA (ppm) 100 ppm 
Ηνωµένο Βασίλειο WEL STEL (mg/m³) 1080 mg/m³ 
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στυρόλιο (100-42-5) 
Ηνωµένο Βασίλειο WEL STEL (ppm) 250 ppm 
Νορβηγία Grenseverdier (AN) (mg/m³) 105 mg/m³ 

Νορβηγία Grenseverdier (AN) (ppm) 25 ppm 

Νορβηγία Grenseverdier (Korttidsverdi) (mg/m3) 131,25 mg/m³ (value calculated) 

Νορβηγία Grenseverdier (Korttidsverdi) (ppm) 37,5 ppm (value calculated) 

Ελβετία VME (mg/m³) 85 mg/m³ 
Ελβετία VME (ppm) 20 ppm 
Ελβετία VLE (mg/m³) 170 mg/m³ 
Ελβετία VLE (ppm) 40 ppm 
Αυστραλία TWA (mg/m³) 213 mg/m³ 
Αυστραλία TWA (ppm) 50 ppm 
Αυστραλία STEL (mg/m³) 426 mg/m³ 
Αυστραλία STEL (ppm) 100 ppm 
Καναδάς (Κεµπέκ) VECD (mg/m³) 426 mg/m³ 
Καναδάς (Κεµπέκ) VECD (ppm) 100 ppm 
Καναδάς (Κεµπέκ) VEMP (mg/m³) 213 mg/m³ 
Καναδάς (Κεµπέκ) VEMP (ppm) 50 ppm 
USA - ACGIH ACGIH TWA (ppm) 20 ppm 
USA - ACGIH ACGIH STEL (ppm) 40 ppm 
USA - IDLH US IDLH (ppm) 700 ppm 

USA - NIOSH NIOSH REL (TWA) (mg/m³) 215 mg/m³ 

USA - NIOSH NIOSH REL (TWA) (ppm) 50 ppm 

USA - NIOSH NIOSH REL (STEL) (mg/m³) 425 mg/m³ 

USA - NIOSH NIOSH REL (STEL) (ppm) 100 ppm 

USA - OSHA OSHA PEL (TWA) (ppm) 100 ppm 

USA - OSHA OSHA PEL (Ceiling) (ppm) 200 ppm 
 

dicyclohexyl phthalate (84 -61-7) 
Αυστρία MAK (mg/m³) 5 mg/m³ 
Κροατία GVI (granična vrijednost izloženosti) (mg/m³) 5 mg/m³ 
∆ανία Grænseværdie (langvarig) (mg/m³) 3 mg/m³ 

Ιρλανδία OEL (8 hours ref) (mg/m³) 5 mg/m³ 

Ιρλανδία OEL (15 min ref) (mg/m3) 15 mg/m³ (calculated) 

Σλοβενία OEL TWA (mg/m³) 5 mg/m³ 

Ηνωµένο Βασίλειο WEL TWA (mg/m³) 5 mg/m³ 
Ηνωµένο Βασίλειο WEL STEL (mg/m³) 15 mg/m³ (calculated) 

 

Dibenzoyl peroxide (94-36-0) 
Αυστρία MAK (mg/m³) 5 mg/m³ (inhalable fraction) 
Αυστρία MAK Τιµή για βραχύ χρονικό διάστηµα (mg/m³) 10 mg/m³ (inhalable fraction) 
Βέλγιο Οριακή τιµή (mg/m³) 5 mg/m³ 
Κροατία GVI (granična vrijednost izloženosti) (mg/m³) 5 mg/m³ 
Τσεχική ∆ηµοκρατία Expoziční limity (PEL) (mg/m³) 5 mg/m³ 

∆ανία Grænseværdie (langvarig) (mg/m³) 5 mg/m³ 
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Dibenzoyl peroxide (94-36-0) 
Εσθονία OEL TWA (mg/m³) 5 mg/m³ 

Φιλανδία HTP-arvo (8h) (mg/m³) 5 mg/m³ 

Φιλανδία HTP-arvo (15 min) 10 mg/m³ 

Γαλλία VME (mg/m³) 5 mg/m³ 
Γερµανία TRGS 900 Οριακή τιµή έκθεσης κινδύνου στο 

χώρο εργασίας (mg/m³) 
5 mg/m³ (inhalable fraction) 

Ελλάδα OEL TWA (mg/m³) 5 mg/m³ 
Ουγγαρία AK-érték 5 mg/m³ 

Ουγγαρία CK-érték 5 mg/m³ 

Ιρλανδία OEL (8 hours ref) (mg/m³) 5 mg/m³ 

Ιρλανδία OEL (15 min ref) (mg/m3) 15 mg/m³ (calculated) 

Πολωνία NDS (mg/m³) 5 mg/m³ 

Πολωνία NDSCh (mg/m³) 10 mg/m³ 

Πορτογαλία OEL TWA (mg/m³) 5 mg/m³ 
Σλοβακία NPHV (priemerná) (mg/m³) 5 mg/m³ 

Σλοβακία NPHV (Hraničná) (mg/m³) 5 mg/m³ 

Σλοβενία OEL TWA (mg/m³) 5 mg/m³ (inhalable fraction) 

Σλοβενία OEL STEL (mg/m³) 5 mg/m³ (inhalable fraction) 

Ισπανία VLA-ED (mg/m³) 5 mg/m³ 
Ηνωµένο Βασίλειο WEL TWA (mg/m³) 5 mg/m³ 
Ηνωµένο Βασίλειο WEL STEL (mg/m³) 15 mg/m³ (calculated) 
Νορβηγία Grenseverdier (AN) (mg/m³) 5 mg/m³ 

Νορβηγία Grenseverdier (Korttidsverdi) (mg/m3) 10 mg/m³ (value calculated) 

Ελβετία VME (mg/m³) 5 mg/m³ (inhalable dust) 
Ελβετία VLE (mg/m³) 5 mg/m³ (inhalable dust) 
Αυστραλία TWA (mg/m³) 5 mg/m³ 
Καναδάς (Κεµπέκ) VEMP (mg/m³) 5 mg/m³ 
USA - ACGIH ACGIH TWA (mg/m³) 5 mg/m³ 
USA - IDLH US IDLH (mg/m³) 1500 mg/m³ 

USA - NIOSH NIOSH REL (TWA) (mg/m³) 5 mg/m³ 

USA - OSHA OSHA PEL (TWA) (mg/m³) 5 mg/m³ 
 

 

 

Περαιτέρω πληροφορίες : Μέτρηση συγκέντρωσης στον αέρα.. παρακολούθηση ατόµων 

8.2. Έλεγχοι έκθεσης 

Μέτρα τεχνικής φύσεως : Χρησιµοποιείται µόνο σε χώρους µε κατάλληλο µηχανισµό απορρόφησης. Λάβετε 
προστατευτικά µέτρα έναντι ηλεκτροστατικών εκκενώσεων. Οφείλεται να υπάρχουν 
εγκατεστηµένες συσκευές οφθαλµικών ντους και ντους ασφαλείας  κοντά σε κάθε 
πιθανή πηγή έκθεσης. Οργανωτικά µέτρα για την αποφυγή / περιορισµό της 
απόρριψης, του διασκορπισµού και της έκθεσης. Βλέπε επίσης κεφάλαιο 7. 

Ατοµική προστασία : Το είδος του προστατευτικού εξοπλισµού πρέπει να επιλέγεται σύµφωνα µε τη 
συγκέντρωση και ποσότητα της επικίνδυνης ουσίας στον τόπο εργασίας. 
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Προστασία των χεριών : Γάντια ανθεκτικά σε χηµικά προϊόντα (σύµφωνα µε το πρότυπο NF EN 374 ή 
αντίστοιχο). Αδιαπέραστα γάντια. Για την επιλογή ειδικών γαντιών για µια 
συγκεκριµένη εφαρµογή και χρόνο χρήσης σε χώρο εργασίας πρέπει επίσης να 
λαµβάνονται υπόψη και άλλοι παράγοντες του χώρου εργασίας, στους οποίους 
περιλαµβάνονται (όχι αποκλειστικά) και οι εξής: άλλα χηµικά που ενδέχεται να 
χρησιµοποιούνται, φυσικές απαιτήσεις (προστασία από κοπή/διάτρηση, δεξιότητες, 
προστασία από θερµότητα), καθώς και οι οδηγίες/προδιαγραφές του προµηθευτή 
των γαντιών. Χρόνος διαφυγής : ώρες  (>8). γάντια από βιτόν. Πάχος του υλικού του 
γαντιού: 0,7 mm. Χρόνος διαφυγής : ώρες (>2). Βουτυλοκαουτσούκ. Χρόνος 
διαφυγής : ώρες (<1). Χλωροπρένιο. Ελαστικό νιτριλίου. Πάχος 0,11 mm 

Προστασία για τα µάτια : Προστατευτικά γυαλιά ή γυαλιά ασφαλείας (EN 166) 

Προστασία του σώµατος : Φοράτε κατάλληλο προστατευτικό ρουχισµό 

Προστασία των αναπνευστικών οδών : Στην περίπτωση µη επαρκούς αερισµού φοράτε τον κατάλληλο αναπνευστικό 
εξοπλισµό. µάσκα προσώπου (EN 136). Ηµιµάσκα (DIN EN 140). Τύπος φίλτρου A 
(EN 141). 

Προστασία από θερµικούς κινδύνους : ∆εν απαιτείται για κανονικές συνθήκες χρήσης. 

Οριοθέτηση και παρακολούθηση της 
περιβαλλοντολογικής έκθεσης σε κίνδυνο 

: Μην αφήνετε να εκρεύσει σε υπέργεια νερά ή σε υπονόµους. Ρξαλώδΰςό 
ρξξςβεςρςβσώωθε µερςνϋε νξπµϋ ξυπΰνϋ ξκπσζΰώωει ρπεδϋ. 

ΤΜΗΜΑ 9: Φυσικές και χηµικές ιδιότητες 
 

9.1. Στοιχεία για τις βασικές φυσικές και χηµικές ιδιότητες 

Όψη : υγρό 
  

Εµφάνιση : καψουλιών. 

χρώµα : Άχρωµο. 
  

Οσµή : Χαρακτηριστικό. 
  

ΙΌριο οσµών : ∆εν υπάρχουν διαθέσιµα στοιχεία 
  

pH : ∆εν υπάρχουν διαθέσιµα στοιχεία 
  

Σχετική ταχύτητα εξάτµισης 
(βουτυλεστέρα=1) 

: ∆εν υπάρχουν διαθέσιµα στοιχεία 
  

σηµείο τήξεως/σηµείο πήξεως : ∆εν υπάρχουν διαθέσιµα στοιχεία 
  

Σηµείο στερεοποίησης : ∆εν υπάρχουν διαθέσιµα στοιχεία 
  

Αρχικό σηµείο ζέσης και περιοχή ζέσης : ∆εν υπάρχουν διαθέσιµα στοιχεία 
  

Σηµείο ανάφλεξης : 33 °C Ρητίνη 
  

Θερµοκρασία αυτανάφλεξης : ∆εν υπάρχουν διαθέσιµα στοιχεία 
  

Θερµοκρασία διάσπασης : ∆εν υπάρχουν διαθέσιµα στοιχεία 
  

Ανάφλεξη (στερεό, αέριο) : Μη εφαρµόσιµος 
  

Πίεση ατµού : ∆εν υπάρχουν διαθέσιµα στοιχεία 
  

Πυκνότητα ατµών : ∆εν υπάρχουν διαθέσιµα στοιχεία 
  

Σχετική πυκνότητα : ∆εν υπάρχουν διαθέσιµα στοιχεία 
  

∆ιαλυτότητα : δεν υπάρχουν στοιχεία. 
Νερό: αδιάλυτο 
  

συντελεστής κατανοµής οκτανόλης/νερό : ∆εν υπάρχουν διαθέσιµα στοιχεία 
  

Ιξώδες, κινηµατικό : ∆εν υπάρχουν διαθέσιµα στοιχεία 
  

Ιξώδες, δυναµικό : 390 - 490 mPa.s 
  

Εκρηκτικές ιδιότητες : Μη εφαρµόσιµος. ∆εν χρειάζεται να πραγµατοποιηθεί µελέτη διότι η ουσία δεν 
περιέχει χηµικές οµάδες µε εκρηκτικές ιδιότητες στο µόριό της. 
  



ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

ΣΕΛΙ∆Α : 10 / 19 

Αριθµός αναθεώρησης : 
3.0 

Ηµεροµηνία έκδοσης : 
21/06/2017 

Chemical anchor capsule 
SC-PRO – M8, M10, M12, 

M16, M20, M24, M30 

Υπερισχύει του/των : 
16/04/2017 

Αριθµός Εγγράφου: 
1304872 

 

 
 

 

 

Οξειδωτικά χαρακτηριστικά : Μη εφαρµόσιµος. ∆εν χρειάζεται να πραγµατοποιηθεί διαδικασία ταξινόµησης καθώς 
δεν υπάρχουν στο µόριο χηµικές οµάδες που να συνδέονται µε οξειδωτικές 
ιδιότητες. 
  

Όρια κινδύνου εκρήξεως : ∆εν υπάρχουν διαθέσιµα στοιχεία 
  

 

9.2. Άλλες πληροφορίες 

δεν υπάρχουν στοιχεία 

ΤΜΗΜΑ 10: Σταθερότητα και αντιδραστικότητα 
 

10.1. Αντιδραστικότητα 

Υγρό και ατµοί εύφλεκτα. Παραποµπή σε άλλα τµήµατα:  10.5. 
 

10.2. Χηµική σταθερότητα 

Το προϊόν είναι σταθερό, όταν αποθηκεύεται σε κανονικές συνθήκες περιβάλλοντος. 
 

10.3. Πιθανότητα επικίνδυνων αντιδράσεων 

θερµότητα : Μπορεί να υπάρξει πολυµερισµός. 
 

10.4. Συνθήκες προς αποφυγήν 

Μακριά από θερµότητα, θερµές επιφάνειες, σπινθήρες, γυµνές φλόγες και άλλες πηγές ανάφλεξης. Μην καπνίζετε. Βλέπε επίσης 
κεφάλαιο 7. Χειρισµός και αποθήκευση. 
 

10.5. Μη συµβατά υλικά 

Ισχυρά οξειδωτικά. Ισχυρές βάσεις. Ισχυρά οξέα. Βλέπε επίσης κεφάλαιο 7. Χειρισµός και αποθήκευση. 
 

10.6. Επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης 

Η καύση σχηµατίζει επιβλαβείς και δηλητηριώδεις καπνούς. (COx). 
 

ΤΜΗΜΑ 11: Τοξικολογικές πληροφορίες 
 

11.1. Πληροφορίες για τις τοξικολογικές επιπτώσεις 

Oξεία τοξικότητα : Κατάποση: Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης. 
 

ATE CLP (Από του στόµατος) 724,6376811594 mg/kg σωµατικού βάρους 
 

στυρόλιο (100-42-5) 
LD50/δια του στόµατος/αρουραίος 1000 mg/kg 
LC50/δι' εισπνοής/4h/αρουραίος 11,8 mg/l 

 

dicyclohexyl phthalate (84 -61-7) 
LD50/δια του στόµατος/αρουραίος 30 ml/kg 

 

Dibenzoyl peroxide (94 -36-0) 
LD50/δια του στόµατος/αρουραίος 7710 mg/kg 

 

διάβρωση και ερεθισµός του δέρµατος : Προκαλεί ερεθισµό του δέρµατος. 

pH: ∆εν υπάρχουν διαθέσιµα στοιχεία 

σοβαρή ζηµία/ερεθισµός των µατιών : Προκαλεί σοβαρό οφθαλµικό ερεθισµό. 

pH: ∆εν υπάρχουν διαθέσιµα στοιχεία 

ευαισθητοποίηση του αναπνευστικού ή 
ευαισθητοποίηση του δέρµατος 

: Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερµατική αντίδραση. 

µεταλλαξιγένεση βλαστικών κυττάρων : Μη ταξινοµηµένος (βάσει των διαθέσιµων δεδοµένων, τα κριτήρια ταξινόµησης δεν 
πληρούνται.) 

Kαρκινογένεση : Μη ταξινοµηµένος (βάσει των διαθέσιµων δεδοµένων, τα κριτήρια ταξινόµησης δεν 
πληρούνται.) 

 

Tοξικότητα για την αναπαραγωγή· : Μπορεί να βλάψει το έµβρυο. 
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STOT-εφάπαξ έκθεση : Μη ταξινοµηµένος (βάσει των διαθέσιµων δεδοµένων, τα κριτήρια ταξινόµησης δεν 
πληρούνται.) 

 

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

: Προκαλεί βλάβες στα όργανα ύστερα από παρατεταµένη ή επανειληµµένη έκθεση. 

 

Tοξικότητα αναρρόφησης : Μη ταξινοµηµένος (βάσει των διαθέσιµων δεδοµένων, τα κριτήρια ταξινόµησης δεν 
πληρούνται.) 

 

  
 

Άλλες πληροφορίες : Συµπτώµατα που σχετίζονται µε φυσικά, χηµικά και τοξικολογικά χαρακτηριστικά. 
Παραποµπή σε άλλα τµήµατα:   4.2. 

ΤΜΗΜΑ 12: Οικολογικές πληροφορίες 
 

12.1. Τοξικότητα 

Περιβαλλοντολογικές ιδιότητες : Κατά την υποδειγµατική χρησιµοποίηση δεν είναι γνωστοί ούτε αναµένονται κίνδυνοι 
για το περιβάλλον. 

 

 

στυρόλιο (100-42-5) 
LC50 στα ψάρια 1 3,24 - 4,99 mg/l (Exposure time: 96 h - Species: Pimephales promelas [flow-

through]) 
EC50 ∆άφνια 1 3,3 - 7,4 mg/l (Exposure time: 48 h - Species: Daphnia magna) 
EC50 σε άλλους υδρόβιους οργανισµούς 
1 

1,4 mg/l (Exposure time: 72 h - Species: Pseudokirchneriella subcapitata) 

Τιµή LC 50 στα ψάρια 2 19,03 - 33,53 mg/l (Exposure time: 96 h - Species: Lepomis macrochirus [static]) 
Τιµή LC 50 σε άλλους υδρόβιους 
οργανισµούς 2 

500 mg/l Βακτήρια 

EC50 σε άλλους υδρόβιους οργανισµούς 
2 

0,72 mg/l (Exposure time: 96 h - Species: Pseudokirchneriella subcapitata) 

NOEC (οξύ) 44 mg/kg (Exposure time: 14 Days - Species: Eisenia foetida [soil dry weight]) 
NOEC (περαιτέρω πληροφορίες) NOEC, Daphnia magna : 1,01 mg/l (21d) 

 
 
 

 

12.2. Ανθεκτικότητα και ικανότητα αποικοδόµησης 

Chemical anchor capsule  SC-PRO – M8, M10, M12, M16, M20, M24, M30 
Ανθεκτικότητα και ικανότητα 
αποικοδόµησης 

∆εν υπάρχουν διαθέσιµα στοιχεία. 

 

στυρόλιο (100-42-5) 
Βιοαποδόµηση Εύκολα βιοδιασπώµενο 

 

12.3. ∆υνατότητα βιοσυσσώρευσης 

Chemical anchor capsule  SC-PRO – M8, M10, M12, M16, M20, M24, M30 
συντελεστής κατανοµής οκτανόλης/νερό ∆εν υπάρχουν διαθέσιµα στοιχεία 
∆υνατότητα βιοσυσσώρευσης δεν υπάρχουν στοιχεία. 

 

στυρόλιο (100-42-5) 
Συντελεστής βιοσυγκέντρωσης στα ψάρια 
1 

13,5 

συντελεστής κατανοµής οκτανόλης/νερό 2,95 
∆υνατότητα βιοσυσσώρευσης Καµία βιοσυσσώρευση. 

 

12.4. Κινητικότητα στο έδαφος 

Chemical anchor capsule  SC-PRO – M8, M10, M12, M16, M20, M24, M30 
Κινητικότητα στο έδαφος ∆εν υπάρχουν διαθέσιµα στοιχεία 
Οικολογία - έδαφος ∆εν υπάρχουν διαθέσιµα στοιχεία. 
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στυρόλιο (100-42-5) 
Log Koc 352 @ 20°C 

 

12.5. Αποτελέσµατα της αξιολόγησης ΑΒΤ και αΑαΒ 

Chemical anchor capsule  SC-PRO – M8, M10, M12, M16, M20, M24, M30 
Αποτελέσµατα του προσδιορισµού ΑΒΤ ∆εν υπάρχουν διαθέσιµα στοιχεία 

 

 

 

12.6. Άλλες αρνητικές επιπτώσεις 

Περαιτέρω πληροφορίες : ∆εν υπάρχουν διαθέσιµα στοιχεία 

ΤΜΗΜΑ 13: Στοιχεία σχετικά µε τη διάθεση 
 

13.1. Μέθοδοι διαχείρισης αποβλήτων 

Συστάσεις σχετικά µε την απόρριψη 
προϊόντων/συσκευασιών 

: Χειρίζεται προσεκτικά. Ασφαλής χρήση: βλέπε τµήµα 7. Χειρισµός και αποθήκευση. 
Μην αφήνετε να εκρεύσει σε υπέργεια νερά ή σε υπονόµους. Αποµακρύνετε κάθε 
υλικό που απορρόφησε την ουσία σύµφωνα µε τους προβλεπόµενους κανονισµούς. 
Απευθυνθείτε στον παραγωγό/προµηθευτή για την ανάκτηση/ανακύκλωση. Υπΰνθςό 
θ σςθλθηθπξβΰςό ξςυξδϋ νεξαυξδθµξ β πΰηπεψεννξµ δλ ύςξγξ µερςε. 

Περαιτέρω πληροφορίες : Σύµφωνα µε τις τοπικές και εθνικές νοµικές οδηγίες. 

περαιτέρω οικολογικές πληροφορίες : Απαγορεύεται η διοχέτευση στο περιβάλλον. 

Ευρωπαϊκός κατάλογος αποβλήτων 
(2001/573/EC, 75/442/EEC, 91/689/EEC) 

: Οι κωδικοί αποβλήτων πρέπει να καθορισθούν από τον χρήστη, όσο το δυνατό σε 
συνεννόηση µε τις υπηρεσίες διάθεσης αποβλήτων. 
Οι ακόλουθοι κωδικοί αποβλήτων πρέπει να νοηθούν µόνο ως πρόταση: 
150110* - συσκευασίες που περιέχουν κατάλοιπα επικινδύνων ουσιών ή έχουν 
µολυνθεί από αυτές 

ΤΜΗΜΑ 14: Πληροφορίες σχετικά µε τη µεταφορά 
 

Σύµφωνα µε τις ακόλουθες ανάγκες ADR / RID / IMDG / IATA / ADN 
ADR  IMDG IATA  ADN  RID 
14.1. Αριθµός ΟΗΕ 
Μη εφαρµόσιµος Μη εφαρµόσιµος 1866 Μη εφαρµόσιµος Μη εφαρµόσιµος 

14.2. Οικεία ονοµασία αποστολής ΟΗΕ 
∆ΙΑΛΥΜΑ ΡΗΤΙΝΗΣ RESIN SOLUTION Resin solution Resin solution ∆ΙΑΛΥΜΑ ΡΗΤΙΝΗΣ 

14.3. Τάξη/-εις κινδύνου κατά τη µεταφορά 
3 3 3 3 3 

Μη εφαρµόσιµος Μη εφαρµόσιµος 

 

Μη εφαρµόσιµος Μη εφαρµόσιµος 

14.4. Οµάδα συσκευασίας 
Μη εφαρµόσιµος Μη εφαρµόσιµος III Μη εφαρµόσιµος Μη εφαρµόσιµος 

14.5. Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι 
Επικίνδυνο για το 
περιβάλλον : Όχι 

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

Επικίνδυνο για το 
περιβάλλον : Όχι 

Επικίνδυνο για το 
περιβάλλον : Όχι 

Επικίνδυνο για το 
περιβάλλον : Όχι 

∆εν υπάρχουν επιπλέον διαθέσιµες πληροφορίες 
 
14.6. Ειδικές προφυλάξεις για τον χρήστη 

Ειδικές προφυλάξεις για τον χρήστη  : ∆εν υπάρχουν διαθέσιµα στοιχεία 
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- Επίγεια µεταφορά 
  

Κανονισµοί Μεταφορών (ADR) : κανένα προϊόν της τάξεως 3 σύµφωνα µε το ADR/RID κεφάλαιο 2.2.3.1.5 

- µεταφορά µέσω θαλάσσης 
  

Κανονισµοί Μεταφορών (IMDG) : If shipped by vessel in quantities LESS than 30L, IMDG 2.3.2.5 exception applies: 
Not regulated as a hazardous material.   
State on shipping documents: "Transport in accordance with 2.3.2.5 of the IMDG 
code."  

- Εναέρια µεταφορά 
  

PCA Εξαιρούµενες ποσότητες (IATA) : E1 

PCA Περιορισµένες ποσότητες (IATA) : Y344 

Καθαρή µέγιστη ποσότητα για 
περιορισµένη ποσότητα επιτρεπόµενη για 
επιβατηγά αεροσκάφη και για αεροσκάφη 
µεταφοράς φορτίου (ΙΑΤΑ) 

: 10L  

Οδηγίες συσκευασίας για επιβατηγά 
αεροσκάφη (ΙΑΤΑ) 

: 355 

Καθαρή µέγιστη ποσότητα για επιβατηγά 
αεροσκάφη και για αεροσκάφη µεταφοράς 
φορτίου (ΙΑΤΑ) 

: 60L 

Οδηγίες συσκευασίας µόνο για αεροσκάφη 
µεταφοράς φορτίου (ΙΑΤΑ) 

: 366 

Μέγιστη ποσότητα µεταφοράς 
αποκλειστικά από αεροσκάφη µεταφοράς 
φορτίου 

: 220L 

Ειδική πρόβλεψη (ΙΑΤΑ) : A3 

Κωδικός ERG (IATA) : 3L 

- Ποτάµια µεταφορά 
  

Κανονισµοί Μεταφορών (ADN) : Μη εφαρµόσιµος (cf. 2.2.3.1.5)  

- Σιδηροδροµική µεταφορά 
  

Κανονισµοί Μεταφορών (RID) : κανένα προϊόν της τάξεως 3 σύµφωνα µε το ADR/RID κεφάλαιο 2.2.3.1.5 
 

14.7. Χύδην µεταφορά σύµφωνα µε το παράρτηµα II της σύµβασης MARPOL 73/78 και του κώδικα IBC 

Κωδικός: IBC : ∆εν υπάρχουν διαθέσιµα στοιχεία. 

 

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 

Οι ακόλουθοι περιορισµοί ισχύουν σύµφωνα µε το Παράρτηµα XVII του κανονισµού REACH (EΚ) Αρ. 1907/2006: 

3. Υγρές ουσίες ή µείγµατα που θεωρούνται επικίνδυνες σύµφωνα µε την οδηγία 
1999/45/ΕΚ ή ανταποκρίνονται στα κριτήρια οποιασδήποτε από τις παρακάτω τάξεις ή 
κατηγορίες κινδύνου πουπεριγράφονται στο παράρτηµα Ι του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 
1272/2008 

στυρόλιο - 1,1'-(p-tolylimino)dipropan-2-ol 

3(a) Ουσίες ή µίγµατα που πληρούν τα κριτήρια για κατάταξη σε µία από τις παρακάτω 
τάξεις ή κατηγορίες κινδύνου τάξεις κινδύνου που περιγράφονται στη παράρτηµα Ι του 
κανονισµού (ΕΚ) Αριθ. 1272/2008 Τάξεις κινδύνου 2.1 έως 2.4, 2.6 και 2.7, 2.8 τύποι Α και 
Β, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 κατηγορίες 1 και 2, 2.14 κατηγορίες 1 και 2, 2.15 τύποι Α έως ΣΤ 

στυρόλιο 
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3(b) Ουσίες ή µίγµατα που πληρούν τα κριτήρια για κατάταξη σε µία από τις παρακάτω 
τάξεις ή κατηγορίες κινδύνου που περιγράφονται στο παράρτηµα Ι του κανονισµού (ΕΚ) 
Αριθ, 1292/2008 : Τάξεις κινδύνου 3.1 έως 3.6, 3.7 δυσµενείς επιδράσεις στη σεξουαλική 
λειτουργία και τη γονιµότητα ή την ανάπτυξη, 3.8 επιδράσεις άλλες πλην της νάρκωσης, 3.9 
και 3.10 

στυρόλιο - 1,1'-(p-tolylimino)dipropan-2-ol 

3(c) Ουσίες ή µίγµατα που πληρούν τα κριτήρια για κατάταξη σε µία από τις παρακάτω 
τάξεις ή κατηγορίες κινδύνου που περιγράφονται στο παράρτηµα Ι του κανονισµού (ΕΚ) 
Αριθ. 1272/2008: Τάξη κινδύνου 4.1 

στυρόλιο - 1,1'-(p-tolylimino)dipropan-2-ol 

40. Ουσίες που έχουν ταξινοµηθεί ως εύφλεκτα αέρια κατηγορίας 1 ή 2, εύφλεκτα υγρά 
κατηγορίας 1, 2 ή 3, εύφλεκτα στερεά κατηγορίας 1 ή 2, ουσίες και µείγµατα τα οποία, σε 
επαφή µε το νερό, εκλύουν εύφλεκτα αέρια κατηγορίας 1, 2 ή 3, πυροφορικά υγρά 
κατηγορίας 1 ή πυροφορικά στερεά κατηγορίας 1, ανεξάρτητα από το εάν αναφέρονται στο 
µέρος 3 του παραρτήµατος VI του κανονισµού  (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 ή όχι 

στυρόλιο 

 

∆εν περιέχει καµία ουσία που να συµπεριλαµβάνεται στη λίστα υποψήφιων ουσιών REACH 
 

∆εν περιέχει καµία ουσία που να συµπεριλαµβάνεται στη λίστα του Παραρτήµατος XIV του REACH  
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15.1.2. Eθνικές διατάξεις 

 
 

Γαλλία 

No ICPE 
Installations classées  
Désignation de la rubrique Code Régime  Rayon 

4331.text Liquides inflammables de catégorie 2 ou catégorie 3 à l'exclusion de la rubrique 
4330. 
La quantité totale susceptible d'être présente dans les installations y compris dans 
les cavités souterraines étant : 

  

4331.1 1. Supérieure ou égale à 1000 t 
Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 5 000 t. 
Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 50 000 t. 

A 2 

4331.2 2. Supérieure ou égale à 100 t mais inférieure à 1000 t 
Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 5 000 t. 
Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 50 000 t. 

E  

4331.3 3. Supérieure ou égale à 50 t mais inférieure à 100 t 
Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 5 000 t. 
Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 50 000 t. 

DC  

 

Γερµανία 

VwVwS, Σχετικό Παράρτηµα : Κατηγορία κινδύνου για το νερό (WGK) 2, βλεβερό για το νερό (Κατάταξη σύµφωνα 
µε τη γερµανική οδηγία VwVwS, Παράρτηµα 4) 

Ταξινόµηση επικινυδνότητας σύµφωνα µε 
VbF 

: A II - Υγρά µε σηµείο ανάφλεξης µεταξύ 21 °C και 55 °C 

12ο ∆ιάταγµα εκτέλεση του 
Οµοσπονδιακού Νόµου για τον περιορισµό 
εισροών - 12.BImSchV 

 

: ∆εν υπόκειται στο 12ο BlmSchV (Γερµανικό διάταγµα προστασίας από τις 
εκποµπές) (Κανονισµός για σοβαρά ατυχήµατα) 

 

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 

NIET-limitatieve lijst van voor de 
voortplanting giftige stoffen – Borstvoeding 

: Κανένα από τα συστατικά δεν είναι καταγεγραµµένο 

NIET-limitatieve lijst van voor de 
voortplanting giftige stoffen – 
Vruchtbaarheid 

: Κανένα από τα συστατικά δεν είναι καταγεγραµµένο 

NIET-limitatieve lijst van voor de 
voortplanting giftige stoffen – Ontwikkeling 

: στυρόλιο,dicyclohexyl phthalate έχουν καταγραφεί 

 

∆ανία 

Class for fire hazard : Κατηγορίες II-1 

Store unit : 5 λίτρο 

Παρατηρήσεις που αφορούν την 
κατηγοριοποίηση 

: R10 <H226;H302;H315;H317;H319;H360D;H372>; Πρέπει να τηρούνται οι 
κατευθυντήριες οδηγίες διαχείρισης έκτακτης ανάγκης για την αποθήκευση 
εύφλεκτων υγρών 

Συστάσεις τής δανέζικης νοµοθεσίας : Απαγορεύεται η χρήση του προϊόντος σε άτωµα κάτω των 18 ετών 

Έγγυες/θηλάζουσες που εργάζονται µε το προϊόν δεν πρέπει να έρχονται σε επαφή 
µαζί του 
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15.2. Αξιολόγηση χηµικής ασφάλειας 

 

∆εν έχει πραγµατοποιηθεί κενένας υπολογισµός χηµικής ασφάλειας 

Έχει διενεργηθεί αξιολόγηση χηµικής ασφάλειας για τις εξής ουσίες του µίγµατος 

στυρόλιο 
Dibenzoyl peroxide 

 

ΤΜΗΜΑ 16: Άλλες πληροφορίες 
 

Επισήµανση αλλαγών: 
Οι ενότητες του δελτίου δεδοµένων ασφαλείας που έχουν επικαιροποιηθεί : 1-2-3-4-8-11-12-14-15-
16. 
 

Συντοµογραφίες και ακρώνυµα: 

 ADN = Ευρωπαϊκή Συµφωνία για τις ∆ιεθνείς Μεταφορές Επικίνδυνων Εµπορευµάτων µέσω Ναυσιπλοΐας στο Ρήνο 
ADR = Ευρωπαϊκή Συµφωνία για τις ∆ιεθνείς Οδικές Μεταφορές Επικινδύνων Εµπορευµάτων  
CLP = Ρύθµιση Ταξινόµησης, Σήµανσης και Συσκευασίας σύµφωνα µε τον Κανονισµό 1272/2008/ΕΚ 
IATA = ∆ιεθνής Ένωση Αεροµεταφορών 
IMDG = ∆ιεθνής Ναυτιλιακός Κώδικας Επικίνδυνων Ειδών 
LEL = Κατώτερο Όριο Εκρηκτικότητας/Κατώτερο Όριο Εκρηκτικότητας 
UEL = Ανώτερο Όριο Εκρηκτικότητας/Ανώτερο Όριο Εκρηκτικότητας 
REACH = Καταχώριση, Αξιολόγηση, Αδειοδότηση και Περιορισµοί χηµικών ουσιών 

 EC50 = Μέση αποτελεσµατική συγκέντρωση 

 LC50 = συγκέντρωση που προκαλεί θάνατο στο 50% πληθυσµού δοκιµής 

 LD50 = δόση που προκαλεί θάνατο στο 50% πληθυσµού δοκιµής (διάµεση θανατηφόρος δόση) 

 Μη εφαρµόσιµος 

 TLV = Οριακές τιµές 

 TWA = µέση χρονικά σταθµισµένη οριακή τιµή 

 STEL = Οριακή τιµή µικρού χρόνου 

 ανθεκτική, βιοσυσσωρευόµενη και τοξική (ΑΒΤ). 

 άκρως ανθεκτική και ως άκρως βιοσυσσωρευόµενη (αΑαΒ). 

 WGK = Wassergefährdungsklasse (Water Hazard Class under German Federal Water Management Act) 
 

Οι πηγές των σποδαιότερων στοιχείων, 
που χρησηµοποιήθηκαν γι 

: European Chemicals Bureau. ECHA website. SDS from supplier. 

Άλλες πληροφορίες : Αξιολόγηση/κατάταξη CLP. Τεµάχιο Νο.: 9. Μέθοδος υπολογισµού. 
 
 

 Πλήρες κείµενο φράσεων Η και EUH: 

Acute Tox. 2 (Oral) Οξεία τοξικότητα Κατηγορία 2 

Acute Tox. 4 (Inhalation:dust,mist) Οξεία τοξικότητα Κατηγορία 4 

Acute Tox. 4 (Oral) Οξεία τοξικότητα Κατηγορία 4 

Aquatic Acute 1 Επικίνδυνο για το υδατικό περιβάλλον - Υδάτ. Περ. Οξεία Τοξ.  1 

Aquatic Chronic 3 Κίνδυνος από αναρρόφηση 3 

Asp. Tox. 1 Κίνδυνος από αναρρόφηση,  κατηγορία   1 

Eye Dam. 1 Σοβαρή ζηµία/ερεθισµός των µατιών Κατηγορία 1 

Eye Irrit. 2 Σοβαρή ζηµία/ερεθισµός των µατιών Κατηγορία 2 

Flam. Liq. 3 Εύφλεκτα υγρά,  κατηγορία   3 

Org. Perox. B Οργανικά υπεροξείδια,  τύπου Β 

Repr. 1B Τοξικότητα στην αναπαραγωγή,  κατηγορία  1B 

Repr. 2 Τοξικότητα στην αναπαραγωγή,  κατηγορία   2 

Skin Irrit. 2 Ερεθισµός/διάβρωση του δέρµατος, Κατηγορία 2 

Skin Sens. 1 Ευαισθητοποίηση του δέρµατος, Κατηγορία 1 

STOT RE 1 Ειδική τοξικότητα σε όργανα-στόχους ύστερα από επανειληµµένη έκθεση,  κατηγορία   1 

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

H226 Υγρό και ατµοί εύφλεκτα. 

H241 Η θέρµανση µπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά ή έκρηξη. 
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H300 Θανατηφόρο σε περίπτωση κατάποσης. 

H302 Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης. 

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

H315 Προκαλεί ερεθισµό του δέρµατος. 

H317 Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερµατική αντίδραση. 

H318 Προκαλεί σοβαρή οφθαλµική βλάβη. 

H319 Προκαλεί σοβαρό οφθαλµικό ερεθισµό. 

H332 Επιβλαβές σε περίπτωση εισπνοής. 

H335 Μπορεί να προκαλέσει ερεθισµό της αναπνευστικής οδού. 

H360D Μπορεί να βλάψει το έµβρυο. 

H361d Ύποπτο για πρόκληση βλάβης στο έµβρυο. 

H372 Προκαλεί βλάβες στα όργανα ύστερα από παρατεταµένη ή επανειληµµένη έκθεση. 

H400 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισµούς. 

H412 Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισµούς, µε µακροχρόνιες επιπτώσεις. 
 
 

 

 
Σύµφωνα µε την Κανονισµό (ΕΚ) Αρ. 1907/2006 (REACH) και την τροπολογία του (ΕE) 2015/830 
Κατάταξη σύµφωνα µε την οδηγία 1272/2008 ΕΚ [CLP] 
Χαρακτηρισµός σύµφωνα µε τον Kανονισµό (ΕΕ) Αρ. 1272/2008 [CLP] 

 

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ  Οι πληροφορίες σε αυτό το SDS προέρχονται από πηγές, οι οποίες πιστεύουµε ότι είναι αξιόπιστες.  
Ωστόσο, οι πληροφορίες παρέχονται χωρίς καµία εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, ως προς την ορθότητά τους.  Οι προϋποθέσεις ή οι 
µέθοδοι διακίνησης, αποθήκευσης, χρήσης ή απόρριψης του προϊόντος βρίσκονται πέραν του ελέγχου µας και µπορεί να 
βρίσκονται πέραν των γνώσεών µας.  Για αυτόν το λόγο και για άλλους λόγους, δεν αναλαµβάνουµε καµία ευθύνη και 
αποποιούµαστε ρητά την ευθύνη για απώλειες, ζηµιές ή έξοδα που οφείλονται µε οποιονδήποτε τρόπο από ή συνδέονται µε 
οποιονδήποτε τρόπο µε τη διακίνηση, την αποθήκευση, τη χρήση ή την απόρριψη του προϊόντος .  Το παρόν MSDS 
προετοιµάστηκε και προορίζεται για χρήση αποκλειστικά για αυτό το προϊόν.  Εάν το προϊόν χρησιµοποιείται ως συστατικό κάποιου 
άλλου προϊόντος, οι πληροφορίες του παρόντος MSDS ίσως να µην ισχύουν. 
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CHEMTREC Country Dial Numbers Local # Provided in 

Country  
 

Toll Free in 

Country*  
 

Greeting 

Language  
 

AMERICAS 

CHEMTREC Brazil (Rio De Janeiro)  +(55)-2139581449   Portuguese  

EUROPE 

CHEMTREC Austria (Vienna)  +(43)-13649237   German  

CHEMTREC Belgium (Brussels)  +(32)-28083237   French, Flemish, German  

CHEMTREC Bulgaria (Plovdiv)  +(359)-32570104   Bulgarian  

CHEMTREC Croatia (Zagreb)  +(385)-17776920   Croatian  

CHEMTREC Czech Republic (Prague)  +(420)-228880039   Czech  

CHEMTREC Denmark  +(45)-69918573   Danish  

CHEMTREC Estonia  +(372-6681294   Estonian  

CHEMTREC Finland (Helsinki)  +(358)-942419014   Finnish  

CHEMTREC France  +(33)-975181407   French  

CHEMTREC Germany *   0800-181-7059 German  

CHEMTREC Germany (Frankfurt)  +(49)- 69643508409   German  

CHEMTREC Greece (Athens)  +(30)-2111768478   Greek  

CHEMTREC Hungary (Budapest)  +(36)-18088425   Hungarian  

CHEMTREC Ireland (Dublin)  +(353)-19014670   English and Irish  

CHEMTREC Italy *   800-789-767 Italian  

CHEMTREC Italy (Milan)  +(39)-0245557031   Italian  

CHEMTREC Latvia (Riga)  +(371)-66165504   Latvian  

CHEMTREC Lithuania (Vilnius)  +(370)-52140238   Lithuanian  

CHEMTREC Luxembourg  +(352)-20202416   French, German, 

Luxembourgish  

CHEMTREC Netherlands  +(31)-858880596   Dutch  

CHEMTREC Norway (Oslo)  +(47)-21930678   Norwegian  

CHEMTREC Poland (Warsaw)  +(48)-223988029   Polish  

CHEMTREC Portugal  +(351)-308801773   Portuguese  

CHEMTREC Romania  (+40)-37-6300026   Romanian  

CHEMTREC Russia*   8-800-100-6346 Russian  

CHEMTREC Serbia †† N/A N/A Serbian 

CHEMTREC Slovakia (Bratislava)  +(421)-233057972   Slovak  

CHEMTREC Slovenia (Ljubljana)  +(386)-18888016   Slovene/Slovenian  

CHEMTREC Spain*   900-868538 European Spanish  

CHEMTREC Spain (Barcelona)  +(34)-931768545   European Spanish  

CHEMTREC Sweden (Stockholm)  +(46)-852503403   Swedish  

CHEMTREC Switzerland (Zurich)  +(41)- 435082011   Swiss German, French 

and Italian  

CHEMTREC Turkey (Istanbul)  +(90)-212-7055340   Turkish  

CHEMTREC Ukraine  +(380)-947101374   Ukrainian  

CHEMTREC UK (London)  +(44)-870-8200418   English  

ASIA 

CHEMTREC Hong Kong (Hong Kong)*   800-968-793 Cantonese  

CHEMTREC Japan (Tokyo)  +(81)-345209637   Japanese  

CHEMTREC South Korea*   00-308-13-2549 Korean  

CHEMTREC South Korea  +(82) 070-7686-0086   Korean  

CHEMTREC Taiwan*   00801-14-8954 Mandarin  
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*Phone numbers for countries marked with an asterisk must be dialed within the country.  

†† Phone numbers marked with a double dagger have a DID and gree8ng ONLY supplied by CHEMTREC  

CHEMTREC can supply a DID (terminating phone number) and a greeting in the appropriate language for  

countries marked with a double dagger. Because of local regulations, Registrants must make their  

own arrangements for the actual in-country dial number. 

 


