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

- 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος
- Ονοµασία του προϊόντος στο εµπόριο: BLACK 3PLUS
- 1.2 Συναφείς προσδιοριζόµενες χρήσεις της ουσίας ή του µείγµατος και αντενδεικνυόµενες χρήσεις

∆εν διατίθενται άλλες σχετικές πληροφορίες.
- Χρήση του υλικού / της σύνθεσης Προστατευτικό µέσο εµποτισµού

- 1.3 Στοιχεία του προµηθευτή του δελτίου δεδοµένων ασφαλείας
- Παραγωγός/προµηθευτής:

MA-FRA S.p.A.
Via Aquileia, 44/46
20021 Baranzate (MI) ITALIA                    Tel.+39 023569981
mafra@mafra. it

- Παροχή πληροφοριών: E-mail:   lab@mafra.it
- 1.4 Αριθµός τηλεφώνου επείγουσας ανάγκης: Contact the local hospital or the poison control center closest to you

ΤΜΗΜΑ 2: Προσδιορισµός επικινδυνότητας

- 2.1 Ταξινόµηση της ουσίας ή του µείγµατος
- Ταξινόµηση σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008

Το προϊόν δεν ταξινοµείται, σύµφωνα µε τον κανονισµό CLP.

- 2.2 Στοιχεία επισήµανσης
- Επισήµανση σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 εκπίπτει
- Εικονογράµµατα κινδύνου εκπίπτει
- Προειδοποιητική λέξη εκπίπτει
- ∆ηλώσεις επικινδυνότητας εκπίπτει
- Συµπληρωµατικές δηλώσεις:

Να διατηρείται µακριά από τα παιδιά.
- 2.3 Άλλοι κίνδυνοι
- Αποτελέσµατα της αξιολόγησης ΑΒΤ και αΑαΒ
- ΑΒΤ: Μη χρησιµοποιήσιµο
- ΑΑαΒ: Μη χρησιµοποιήσιµο

* ΤΜΗΜΑ 3: Σύνθεση/πληροφορίες για τα συστατικά

- 3.2 Χηµικός χαρακτηρισµός: Μείγµατα
- Περιγραφή: Μείγµα αποτελούµενο από τα ακολούθως αναφερόµενα στοιχεία. µε ακίνδυνες αναµείξεις.

- Επικίνδυνες ουσίες περιεχοµένου:

CAS: 56-81-5
EINECS: 200-289-5

γλυκερινη ουσία για την οποία υπάρχει κοινοτικό όριο έκθεσης στο χώρο εργασίας 10-20%

- Συµπληρωµατικές υποδείξεις:
Για την εξήγηση των αναφερόµενων υποδείξεων κινδύνου θα πρέπει να ανατρέξετε στο Κεφάλαιο 16.

ΤΜΗΜΑ 4: Μέτρα πρώτων βοηθειών

- 4.1 Περιγραφή των µέτρων πρώτων βοηθειών
- Γενικές οδηγίες: ∆εν απαιτούνται ειδικά µέτρα.
- µετά από εισπνοή: Απαραίτητος ο καθαρός αέρας, σε περίπτωση ενοχλήσεων καλέστε γιατρό.
- µετά από επαφή µε το δέρµα: Γενικά το προϊόν δεν ερεθίζει το δέρµα

(συνέχεια στη σελίδα 2)
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- µετά από επαφή µε τα µάτια: Να πλύνετε τα µάτια µε ανοιχτά τα βλέφαρα κάτω από τρεχούµενο νερό για αρκετή ώρα.
- µετά από κατάποση: Εάν διαρκούν οι ενοχλήσεις συµβουλευτείτε γιατρό.
- 4.2 Σηµαντικότερα συµπτώµατα και επιδράσεις, άµεσες ή µεταγενέστερες ∆εν διατίθενται άλλες σχετικές πληροφορίες.
- 4.3 Ένδειξη οποιασδήποτε απαιτούµενης άµεσης ιατρικής φροντίδας και ειδικής θεραπείας

∆εν διατίθενται άλλες σχετικές πληροφορίες.

ΤΜΗΜΑ 5: Μέτρα για την καταπολέµηση της πυρκαγιάς

- 5.1 Πυροσβεστικά µέσα
- Κατάλληλα πυροσβεστικά µέσα.

CO2, πυροσβεστική σκόνη ή εκτίναξη νερού υψηλής πίεσης. Καταπολέµηση πυρκαϊάς µεγάλων διαστάσεων µε εκτίναξη
νερού υψηλής πίεσης ή µε αφρό ανθεκτικό στο οινόπνευµα.

- 5.2 Ειδικοί κίνδυνοι που προκύπτουν από την ουσία ή το µείγµα ∆εν διατίθενται άλλες σχετικές πληροφορίες.
- 5.3 Συστάσεις για τους πυροσβέστες
- Ειδικός προστατευτικός εξοπλισµός: ∆εν απαιτούνται ιδιαίτερα µέτρα.

ΤΜΗΜΑ 6: Μέτρα για την αντιµετώπιση τυχαίας έκλυσης

- 6.1 Προσωπικές προφυλάξεις, προστατευτικός εξοπλισµός και διαδικασίες έκτακτης ανάγκης ∆εν είναι απαραίτητο.
- 6.2 Περιβαλλοντικές προφυλάξεις: ∆εν απαιτούνται ειδικά µέτρα.
- 6.3 Μέθοδοι και υλικά για περιορισµό και καθαρισµό:

Συλλέγεται µε συνδετικά υλικά υγρών. (άµµο, εναποθέσεις πυρολίθου, συνδετικά οξέων, συνδετικά γενικώς, πριονόσκονη).
- 6.4 Παραποµπή σε άλλα τµήµατα

∆εν ελευθερώνεται καµία επικίδυνη ουσία.
Πληροφορίες για τον σίγουρο χειρισµό βλέπε κεφάλαιο 7.
Πληροφορίες για τον ατοµικό προστατευτικό εξοπλισµό βλέπε κεφάλαιο 8.
Πληροφορίες για την εναποθέτηση βλέπε κεφάλαιο 13.

ΤΜΗΜΑ 7: Χειρισµός και αποθήκευση

- 7.1 Προφυλάξεις για ασφαλή χειρισµό ∆εν απαιτείται να λάβετε ιδιαίτερα µέτρα.
- Οδηγίες για τον τρόπο προστασίας κατά της πυρκαϊάς και έκρηξης: ∆εν απαιτείται λήψη ειδικών µέτρων.

- 7.2 Συνθήκες ασφαλούς φύλαξης, συµπεριλαµβανοµένων τυχόν ασυµβίβαστων καταστάσεων
- Εναποθήκευση:
- Αξιώσεις ως προς τα περιβλήµατα και τις αποθήκες: Καµία ειδική αξίωση.
- Υποδείξεις συναποθήκευσης: δεν απαιτείται
- Περαιτέρω δηλώσεις για τους όρους εναποθήκευσης: καµία
- Εναποθήκευση κατηγορίας:
- VbF-κατηγορία: εκπίπτει
- 7.3 Ειδική τελική χρήση ή χρήσεις ∆εν διατίθενται άλλες σχετικές πληροφορίες.

* ΤΜΗΜΑ 8: Έλεγχος της έκθεσης/ατοµική προστασία

- Συµπληρωµατικές υποδείξεις για τη διαµόρφωση των τεχνικών εγκαταστάσεων:
Καµία άλλη σύσταση, βλέπε κεφάλαιο 7.

- 8.1 Παράµετροι ελέγχου

- Συστατικά στοιχεία µε οροθετικές τιµές αφορούσες τον τόπο εργασίας και που ωφείλουν να επιτηρούνται:

56-81-5 γλυκερινη

TWA Μεγαλύτερο χρονικό όριο: 10 mg/m³

- Συµπληρωµατικές υποδείξεις: Σαν βάση χρησιµοποιήθηκαν οι ισχύοντες κατάλογοι παρασκευάσµατος.
(συνέχεια στη σελίδα 3)
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- 8.2 Έλεγχοι έκθεσης
- Ατοµικός εξοπλισµός προστασίας:
- Γενικά µέτρα προστασίας και υγιεινής:

Προσοχή στα υπόλοιπα προστατευτικά µέτρα όσον αφορά το µεταχειρισµό χηµικών προϊόντων.
- Προστασία για την αναπνοή: ∆εν είναι απαραίτητο
- Προστασία για τα χέρια:

∆εν είναι απαραίτητο.

- Υλικό γαντιών ∆εν είναι απαραίτητο.
- Χρόνος διείσδυσης του υλικού γαντιών Μη χρησιµοποιήσιµο
- Προστασία για τα µάτια:

Για τις µεταγγίσεις συνιστάται να βάζετε προστατευτικά γυαλιά.

* ΤΜΗΜΑ 9: Φυσικές και χηµικές ιδιότητες

- 9.1 Στοιχεία για τις βασικές φυσικές και χηµικές ιδιότητες
- Γενικές πληροφορίες
- Όψη:

Μορφή: υγρό
Χρώµα: ιώδες

- Οσµή: ευχάριστη
- Όριο οσµής: Μη καθωρισµένο.

- Τιµή pH σε 20 °C: 7,5

- Μεταβολή της ύλης.
Σηµείο τήξεως/όρια ρευστοποίησης: < 0 °C
Σηµείο ζέσεως/όρια ζέσεως: 100 °C

- Σηµείο αναφλέξεως: Μη χρησιµοποιήσιµο
- Αναφλέγεται (σε στερεή κατάσταση, σε µορφή αερίου: Μη χρησιµοποιήσιµο
- Θερµοκρασία αναφλέξεως: 400 °C
- Θερµοκρασία αποσυνθέσεως: n.a
- Κίνδυνος αυτοαναφλέξεως: Το προϊόν δεν αυτοαναφλέγεται.
- Κίνδυνος εκρήξεως: ∆εν υφίσταται κίνδυνος εκρήξεως του προϊόντος.
- Όρια κινδύνου εκρήξεως:

κατώτερα: 0,9 Vol %
ανώτερα: Μη καθωρισµένο.

- Πίεση ατµού σε 20 °C: 23 hPa
- Πυκνότητα σε 20 °C: 1,08 g/cm³
- Σχετική πυκνότητα Μη καθωρισµένο.
- Πυκνότητα ατµών Μη καθωρισµένο.
- Ταχύτητα ατµοποίησης Μη καθωρισµένο.
- ∆ιαλυτότητα σε / αναµείξιµον µε

νερό: αναµειγνύεται πλήρως
- Συντελεστής διανοµής (n-Octanol/Η2Ο) Μη καθωρισµένο.
- Ιξώδης ιδιότητα:

δυναµική σε 20 °C: 100 mPas
κινηµατική: Μη καθωρισµένο.

- Περιεκτικότητα σε διαλυτικό:
οργανικές διαλυτικές ουσίες: 0 %
νερό: > 70 %

(συνέχεια στη σελίδα 4)
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Ποσοστά σε στερεό σώµα: < 30 %
- 9.2 Άλλες πληροφορίες ∆εν διατίθενται άλλες σχετικές πληροφορίες.
- Περαιτέρω ιδιότητες:

VOC / COV (%)   0,00 %

ΤΜΗΜΑ 10: Σταθερότητα και αντιδραστικότητα

- 10.1 ∆ραστικότητα ∆εν διατίθενται άλλες σχετικές πληροφορίες.
- 10.2 Χηµική σταθερότητα
- Θερµική αποσύνθεση / Όροι που πρέπει να αποφεύγονται: Ευσταθές στις θερµοκρασίες του περιβάλλοντος.
- 10.3 Πιθανότητα επικίνδυνων αντιδράσεων ∆εν είναι γνωστή καµία επικίνδυνη αντίδραση.
- 10.4 Συνθήκες προς αποφυγήν ∆εν διατίθενται άλλες σχετικές πληροφορίες.
- 10.5 Μη συµβατά υλικά: ∆εν διατίθενται άλλες σχετικές πληροφορίες.
- 10.6 Επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης: ∆εν είναι γνωστά επικίνδυνα προϊόντα αποσυνθέσεως.

ΤΜΗΜΑ 11: Τοξικολογικές πληροφορίες

- 11.1 Πληροφορίες για τις τοξικολογικές επιπτώσεις
- Οξεία τοξικότητα
- Αρχική ερεθιστική ενέργεια:
- ∆ιάβρωση και ερεθισµός του δέρµατος Βάσει των διαθέσιµων δεδοµένων, τα κριτήρια ταξινόµησης δεν πληρούνται.
- Σοβαρή βλάβη/ερεθισµός των µατιών Βάσει των διαθέσιµων δεδοµένων, τα κριτήρια ταξινόµησης δεν πληρούνται.
- Αναπνευστική ευαισθητοποίηση ή ευαισθητοποίηση του δέρµατος

Βάσει των διαθέσιµων δεδοµένων, τα κριτήρια ταξινόµησης δεν πληρούνται.
- Επιπτώσεις ΚΜΤ (καρκινογένεση, µεταλλαξιογένεση και τοξικότητα για την αναπαραγωγή)
- Μεταλλαξιγένεση γεννητικών κυττάρων Βάσει των διαθέσιµων δεδοµένων, τα κριτήρια ταξινόµησης δεν πληρούνται.
- Καρκινογένεση Βάσει των διαθέσιµων δεδοµένων, τα κριτήρια ταξινόµησης δεν πληρούνται.
- Τοξικότητα για την αναπαραγωγή Βάσει των διαθέσιµων δεδοµένων, τα κριτήρια ταξινόµησης δεν πληρούνται.
- STOT-εφάπαξ έκθεση Βάσει των διαθέσιµων δεδοµένων, τα κριτήρια ταξινόµησης δεν πληρούνται.
- STOT-επανειληµµένη έκθεση Βάσει των διαθέσιµων δεδοµένων, τα κριτήρια ταξινόµησης δεν πληρούνται.
- Τοξικότητα αναρρόφησης Βάσει των διαθέσιµων δεδοµένων, τα κριτήρια ταξινόµησης δεν πληρούνται.

ΤΜΗΜΑ 12: Οικολογικές πληροφορίες

- 12.1 Τοξικότητα
- Υδατική τοξικότητα: ∆εν διατίθενται άλλες σχετικές πληροφορίες.
- 12.2 Ανθεκτικότητα και ικανότητα αποδόµησης ∆εν διατίθενται άλλες σχετικές πληροφορίες.
- Άλλες ενδείξεις: Το προϊόν διαλύεται βιολογικώς.
- 12.3 ∆υνατότητα βιοσυσσώρευσης ∆εν διατίθενται άλλες σχετικές πληροφορίες.
- 12.4 Κινητικότητα στο έδαφος ∆εν διατίθενται άλλες σχετικές πληροφορίες.
- Περαιτέρω οικολογικές ενδείξεις:
- Γενικές οδηγίες:

Σύµφωνα µε τα κριτήρια κατηγοριοποίησης της ΕΕ και του χαρακτηρισµού "επικίνδυνο για το περιβάλλον" (93/21/ΕΟΚ) το
υλικό/προϊόν δεν χαρακτηρίζεται ως επικίνδυνο για το περιβάλλον.

- 12.5 Αποτελέσµατα της αξιολόγησης ΑΒΤ και αΑαΒ
- ΑΒΤ: Μη χρησιµοποιήσιµο
- ΑΑαΒ: Μη χρησιµοποιήσιµο
- 12.6 Άλλες αρνητικές επιπτώσεις ∆εν διατίθενται άλλες σχετικές πληροφορίες.

ΤΜΗΜΑ 13: Στοιχεία σχετικά µε τη διάθεση

- 13.1 Μέθοδοι διαχείρισης αποβλήτων
- Σύσταση: ∆εν επιτρέπεται να εναποτεθεί µαζί µε τα κοινά απορρίµµατα. Μην το αδειάζετε στην αποχέτευση.

(συνέχεια στη σελίδα 5)
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- Ακάθαρτες συσκευασίες:
- Σύσταση: Το περίβληµα µπορεί όταν καθαριστεί να επαναχρησιµοποιηθεί ή να αξιοποιηθεί το υλικό του.

ΤΜΗΜΑ 14: Πληροφορίες σχετικά µε τη µεταφορά

- Αριθµός ΟΗΕ
- ADR, ADN, IMDG, IATA εκπίπτει

- 14.2 Οικεία ονοµασία αποστολής ΟΗΕ
- ADR, ADN, IMDG, IATA εκπίπτει

- 14.3 Τάξη/-εις κινδύνου κατά τη µεταφορά

- ADR, ADN, IMDG, IATA
- τάξη εκπίπτει

- Οµάδα συσκευασίας
- ADR, IMDG, IATA εκπίπτει

- 14.5 Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι:
- Marine pollutant: Όχι

- 14.6 Ειδικές προφυλάξεις για τον χρήστη Μη χρησιµοποιήσιµο

- 14.7 Χύδην µεταφορά σύµφωνα µε το παράρτηµα II της
σύµβασης MARPOL και τον κώδικα IBC Μη χρησιµοποιήσιµο

- Μεταφορά/περαιτέρω δηλώσεις: Κατά τις άνω διατάξεις δεν είναι επικίνδυνο εµπόρευµα.

* ΤΜΗΜΑ 15: Στοιχεία νοµοθετικού χαρακτήρα

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

- Οδηγία 2012/18 / ΕΕ
- Κατονοµαζόµενες επικίνδυνες ουσίες - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I κανένα από συστατικά στοιχεία δεν περιέχεται στη λίστα
- Εθνικές διατάξεις
- Ταξινόµηση βάσει VbF εκπίπτει
- Τεχνική οδηγία αέρα

Τάξη Συµµετοχή σε %

Wasser 71,2
NK 10,6

- 15.2 Αξιολόγηση χηµικής ασφάλειας: Η αξιολόγηση χηµικής ασφάλειας δεν πραγµατοποιήθηκε.

ΤΜΗΜΑ 16: Άλλες πληροφορίες

- ∆ελτίο στοιχείων, εκδίδων τµήµα: Ma-Fra Laboratories
- Για πληροφορίες απευθυνθείτε: lab@mafra.it
- Συντµήσεις και αρκτικόλεξα:

RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the International
Transport of Dangerous Goods by Rail)
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of
Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
VbF: Verordnung über brennbare Flüssigkeiten, Österreich (Ordinance on the storage of combustible liquids, Austria)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

(συνέχεια στη σελίδα 6)
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vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative

- * Τροποποιηµένα στοιχεία σε σχέση µε την προηγούµενη έκδοση   
 GR 


