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ΤΜΗΜΑ 1: Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/µείγµατος και εταιρείας/επιχείρησης
1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος
Ονοµασία του προϊόντος στο εµπόριο: SONAX ΒΑΦΗ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΜΑΥΡΟ
Αριθµός προϊόντος: 04091000
1.2 Συναφείς προσδιοριζόµενες χρήσεις της ουσίας ή του µείγµατος και αντενδεικνυόµενες χρήσεις
Τοµέας χρήσης
SU21 Καταναλωτικές χρήσεις: Ιδιωτικά νοικοκυριά / ευρύ κοινό / καταναλωτές
SU22 Επαγγελµατικές χρήσεις: ∆ηµόσιος τοµέας (διοίκηση, εκπαίδευση, ψυχαγωγία, υπηρεσίες, τεχνίτες)
Κατηγορία χηµικού προϊόντος PC9a Επιχρίσµατα και βαφές, αραιωτικά, υλικά αφαίρεσης βαφής
Χρήση του υλικού / της σύνθεσης Car care product
1.3 Στοιχεία του προµηθευτή του δελτίου δεδοµένων ασφαλείας
Παραγωγός/προµηθευτής:
SONAX GmbH
Münchener Straße 75
D-86633 Neuburg (Donau)
Tel.: ++49 (0)8431/53-0
Παροχή πληροφοριών:
Κάτσαρης - Intertrade S.A.
e-mail: info@sonax.gr
1.4 Αριθµός τηλεφώνου επείγουσας ανάγκης:
ΚΕΝΤΡΟ ∆ΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙ∆ΩΝ ΑΘΗΝΩΝ:
+30 2107793777
*

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
∆ηλώσεις προφυλάξεων P102
Μακριά από παιδιά.
Συµπληρωµατικές δηλώσεις:
EUH208 Περιέχει 1,2-βενζισοθειαζολ-3(2H)-όνη, Μεθυλισοθειαζολινόνη. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική
αντίδραση.
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 Μείγµατα
Περιγραφή: Ακρυλικού χρωµατισµένο, χωρίς διαλύτες.
Επικίνδυνες ουσίες περιεχοµένου:
CAS: 111-76-2
2-βουτοξυαιθανόλη
3 - <5%
EINECS: 203-905-0
Acute Tox. 4, H302; Acute Tox. 4, H312; Acute Tox. 4, H332;
Reg.nr.: 01-2119475108-36-xxxx Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319
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: Αφαίρεση βρώµικων ενδυµάτων.
(συνέχεια στη σελίδα 2)
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µετά από εισπνοή:
Απαραίτητος ο καθαρός αέρας, σε περίπτωση ενοχλήσεων καλέστε γιατρό.
Σε περίπτωση λιποθυµίας επιβάλλεται κατάκλιση και µεταφορά σε σταθερή πλάγια θέση.
µετά από επαφή µε το δέρµα:
Γενικά το προϊόν δεν ερεθίζει το δέρµα
Πλύνετε τα αντίστοιχα µέρη του δέρµατος µε νερό και ένα απαλό καθαριστικό.
µετά από επαφή µε τα µάτια:
Να πλύνετε τα µάτια κάτω από τρεχούµενο νερό αρκετή ώρα και ανοιχτά τα βλέφαρα.
µετά από κατάποση: Μην διεγείρετε εµετό, ζητήστε αµέσως τη βοήθεια γιατρού.
4.2 Σηµαντικότερα συµπτώµατα και επιδράσεις, άµεσες ή µεταγενέστερες αλλεργικά συµπτώµατα
4.3 Ένδειξη οποιασδήποτε απαιτούµενης άµεσης ιατρικής φροντίδας και ειδικής θεραπείας
Αντιµετώπιση σύµφωνα µε την αξιολόγηση της κατάστασης του ασθενούς από τον γιατρό. Συµπτωµατική
θεραπεία.

ΤΜΗΜΑ 5: Μέτρα για την καταπολέµηση της πυρκαγιάς
5.1 Πυροσβεστικά µέσα
Κατάλληλα πυροσβεστικά µέσα.
αφρό
διοξείδιον του άνθρακος (CO2)
πυροσβεστική σκόνη
εκτίναξη νερού υψηλής πίεσης
Πυροσβεστικά µέσα που για λόγους ασφαλείας είναι ακατάλληλα: νερό µε πλήρη εκτίναξη
5.2 Ειδικοί κίνδυνοι που προκύπτουν από την ουσία ή το µείγµα
Σε µία πυρκαϊά είναι δυνατόν να ελευθερωθούν:
Μονοξείδιο και διοξείδιο του άνθρακα.
5.3 Συστάσεις για τους πυροσβέστες
Ειδικός προστατευτικός εξοπλισµός:
Λαµβάνονται τα συνήθη µέτρα για την καταπολέµηση της πυρκαγιάς.
Μην αναπνέετε τα αέρια από έκρηξη και πυρκαϊά.
Χρησιµοποιείστε µία οποιαδήποτε αναπνευστική συσκευή.
Φορέστε απολύτως προστατευτικά ενδύµατα.
Περαιτέρω δηλώσεις:
Επικίνδυνα δοχεία τα κρυώνετε εκτινάσσοντας νερό υψηλής πίεσης.
Μολυσµένα νερά συλλέγονται ξεχωριστά, δεν επιτρέπεται να αδειάζονται στην αποχέτευση.

ΤΜΗΜΑ 6: Μέτρα για την αντιµετώπιση τυχαίας έκλυσης
6.1 Προσωπικές προφυλάξεις, προστατευτικός εξοπλισµός και διαδικασίες έκτακτης ανάγκης
Φροντίστε για επαρκή αερισµό.
6.2 Περιβαλλοντικές προφυλάξεις:
∆εν επιτρέπεται να εισχωρήσουν στο υπέδαφος/γήινο χώρο.
Μην το αδειάζετε στην αποχέτευση και επιφάνειες υδάτων. ∆εν πρέπει να διεισδύσει στα γήινα νερά.
6.3 Μέθοδοι και υλικά για περιορισµό και καθαρισµό:
Συλλέγεται µε συνδετικά υλικά υγρών. (άµµο, εναποθέσεις πυρολίθου, συνδετικά οξέων, συνδετικά γενικώς,
πριονόσκονη).
Εναποθέστε µολυσµένα υλικά ως επικίνδυνα απόβλητα κατά το σηµείο 13.
6.4 Παραποµπή σε άλλα τµήµατα
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 Αν το χησιµοποιείτε κατάλληλα δεν απαιτείται λήψη ειδικών µέτρων.
Οδηγίες για τον τρόπο προστασίας κατά της πυρκαϊάς και έκρηξης:
Μακρυά από πηγές αναφλέξεως - Απαγορεύεται το κάπνισµα.
(συνέχεια στη σελίδα 3)
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7.2 Συνθήκες ασφαλούς φύλαξης, συµπεριλαµβανοµένων τυχόν ασυµβίβαστων καταστάσεων
Εναποθήκευση:
Αξιώσεις ως προς τα περιβλήµατα και τις αποθήκες:
Το δάπεδο να είναι συµπαγές και ανθεκτικό έναντι διαλυτικών ουσιών.
Υποδείξεις συναποθήκευσης: ∆ιατηρείται χωριστά από τρόφιµα.
Περαιτέρω δηλώσεις για τους όρους εναποθήκευσης:
Να διατηρείται σε καλά κλεισµένο δοχείο.
Να διατηρείτε το δοχείο σε µέρος µε καλό αερισµό.
Να προστατεύεται από ψύξη.
Συνιστώµενη θερµοκρασία αποθήκευσης: 5 - 35
7.3 Ειδική τελική χρήση ή χρήσεις ∆εν διατίθενται άλλες σχετικές πληροφορίες.

ΤΜΗΜΑ 8: Έλεγχος της έκθεσης/ατοµική προστασία
8.1 Παράµετροι ελέγχου
Συστατικά στοιχεία µε οροθετικές τιµές αφορούσες τον τόπο εργασίας και που ωφείλουν να
επιτηρούνται:
CAS: 111-76-2 2-βουτοξυαιθανόλη
TWA (GR) Μεγαλύτερο χρονικό όριο: 120 mg/m³, 25 ppm
∆
IOELV (EU) Μικρότερο χρονικό όριο: 246 mg/m³, 50 ppm
Μεγαλύτερο χρονικό όριο: 98 mg/m³, 20 ppm
δέρµα
DNELs
CAS: 111-76-2 2-βουτοξυαιθανόλη
Από το στόµα DNEL 13,4 mg/kg (consumer) (acute effect)
3,2 mg/kg (consumer) (chronic effect (24h))
Από το δέρµα DNEL 44,5 mg/kg (consumer) (acute effects (24h))
38 mg/kg (consumer) (chronic effect (24h))
89 mg/kg (worker) (acute effect (24h))
75 mg/kg (worker) (chronic effects (24h))
Εισπνέοντας DNEL 426 mg/m³ (consumer) (acute effects)
123 mg/m³ (consumer) (acute effect, local effects)
49 mg/m³ (consumer) (chronic effect)
663 mg/m³ (worker) (acute Effect)
246 mg/m³ (worker) (acute effect, local effects)
98 mg/m³ (worker) (chronic effects)
PNECs
CAS: 111-76-2 2-βουτοξυαιθανόλη
PNEC 2,8 mg/kg (gro)
8,14 mg/kg (sediment (fresh water))
8,8 mg/l (water (fresh water))
8,8 mg/l (water (sea water))
Συµπληρωµατικές υποδείξεις: Σαν βάση χρησιµοποιήθηκαν οι ισχύοντες κατάλογοι παρασκευάσµατος.
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 απαιτείται υπό κανονικές συνθήκες.
Φροντίστε για τον καλό εξαερισµό/απορρόφηση του αέρα στο τόπο εργασίας.
Προστασία για τα χέρια: Προστατευτικά γάντια.
Υλικό γαντιών
Καουτσούκ Nitril
(συνέχεια στη σελίδα 4)
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Προτεινόµενο πάχος υλικού: ≥ 0,4 mm
[EN 374]
Χρόνος διείσδυσης του υλικού γαντιών Τιµή διαπερατότητας: επίπεδο 6 (≥ 480min)
Προστασία για τα µάτια: ∆εν απαιτείται υπό κανονικές συνθήκες.

ΤΜΗΜΑ 9: Φυσικές και χηµικές ιδιότητες
9.1 Στοιχεία για τις βασικές φυσικές και χηµικές ιδιότητες
Γενικές πληροφορίες
Όψη:
Μορφή:
ρευστό
Χρώµα:
µαύρο
Οσµή:
χαρακτηριστική
Όριο οσµής:
Μη καθωρισµένο.
Τιµή pH:

Μη καθωρισµένο.

Μεταβολή της ύλης.
Σηµείο τήξεως/σηµείο πήξεως:
∆εν είναι προσδιωρισµένο
Αρχικό σηµείο ζέσεως και περιοχή ζέσεως: ∆εν είναι προσδιωρισµένο
Σηµείο ανάφλεξης:

Μη χρησιµοποιήσιµο

Αναφλεξιµότητα (στερεό, αέριο):

Μη χρησιµοποιήσιµο

Θερµοκρασία αναφλέξεως:

Μη καθωρισµένο.

θερµοκρασία αποσύνθεσης:

Μη καθωρισµένο.

Θερµοκρασία αυτοανάφλεξης:

Το προϊόν δεν αυτοαναφλέγεται.

Εκρηκτικές ιδιότητες:

∆εν υφίσταται κίνδυνος εκρήξεως του προϊόντος.

Όρια κινδύνου εκρήξεως:
κατώτερα:
ανώτερα:

Μη καθωρισµένο.
Μη καθωρισµένο.

Πίεση ατµών σε 50 °C:

100 hPa

Πυκνότητα σε 20 °C:
Σχετική πυκνότητα
Πυκνότητα ατµών
Ταχύτητα εξάτµισης:

1,03 - 1,04 g/cm³
Μη καθωρισµένο.
Μη καθωρισµένο.
Μη καθωρισµένο.

∆ιαλυτότητα σε / αναµείξιµον µε
νερό:

αναµειγνύεται πλήρως

Συντελεστής κατανοµής: n-οκτανόλη/νερό:

Μη καθωρισµένο.

Ιξώδες:
δυναµική:
κινηµατική:
9.2 Άλλες πληροφορίες

Μη καθωρισµένο.
Μη καθωρισµένο.
∆εν διατίθενται άλλες σχετικές πληροφορίες.

ΤΜΗΜΑ 10: Σταθερότητα και αντιδραστικότητα
10.1 ∆ραστικότητα ∆εν είναι γνωστές επικίνδυνες αντιδράσεις.
10.2 Χηµική σταθερότητα Σταθερό υπό κανονικές συνθήκες.
10.3 Πιθανότητα επικίνδυνων αντιδράσεων ∆εν είναι γνωστή καµία επικίνδυνη αντίδραση.
10.4 Συνθήκες προς αποφυγήν Βλέπε επίσης κεφάλαιο 7
10.5 Μη συµβατά υλικά:
Ισχυρά οξειδωτικά
ισχυρά οξέα
αλκαλικά διαλύµατα
(συνέχεια στη σελίδα 5)
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10.6 Επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης: ∆εν είναι γνωστά επικίνδυνα προϊόντα αποσυνθέσεως.

ΤΜΗΜΑ 11: Τοξικολογικές πληροφορίες
11.1 Πληροφορίες για τις τοξικολογικές επιπτώσεις Για το µείγµα αυτό δεν υπάρχουν τοξικολογικά στοιχεία.
Οξεία τοξικότητα Βάσει των διαθέσιµων δεδοµένων, τα κριτήρια ταξινόµησης δεν πληρούνται.
Σηµαντικές τιµές κατάταξης-LD/LC50
CAS: 111-76-2 2-βουτοξυαιθανόλη
Από το στόµα LD50
1746 mg/kg (rat)
Από το δέρµα LD50
2270 mg/kg (rabbit)
Εισπνέοντας LC50/4h 2 - 20 mg/l (rat)
Αρχική ερεθιστική ενέργεια:
∆ιάβρωση και ερεθισµός του δέρµατος
Εξαιτίας των διαθέσιµων στοιχείων δεν πληρούνται τα κριτήρια κατάταξης (συµβατική µέθοδος).
Σοβαρή βλάβη/ερεθισµός των µατιών
Εξαιτίας των διαθέσιµων στοιχείων δεν πληρούνται τα κριτήρια κατάταξης (συµβατική µέθοδος).
Αναπνευστική ευαισθητοποίηση ή ευαισθητοποίηση του δέρµατος
Εξαιτίας των διαθέσιµων στοιχείων δεν πληρούνται τα κριτήρια κατάταξης (συµβατική µέθοδος).
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 Για το µείγµα αυτό δεν υπάρχουν οικοτοξικολογικά στοιχεία.
Υδατική τοξικότητα:
CAS: 111-76-2 2-βουτοξυαιθανόλη
Από το στόµα EC0/16h
700 mg/l (Pseudomonas putida)
EC0/168h
900 mg/l (scenedesmus quadricauda) (Zellvemehrungshemmtest)
EC50 / 24h 1720 mg/l (Daphnia magna)
LC 50 / 96 h 1490 mg/l (Lepomis macrochirus)
12.2 Ανθεκτικότητα και ικανότητα αποδόµησης
CAS: 111-76-2 2-βουτοξυαιθανόλη
Biodegradiation 100 % (OECD 301C)
12.3 ∆υνατότητα βιοσυσσώρευσης
CAS: 111-76-2 2-βουτοξυαιθανόλη
log Kow 0,81 log Kow ([25°C (OECD 107)])
12.4 Κινητικότητα στο έδαφος ∆εν διατίθενται άλλες σχετικές πληροφορίες.
Περαιτέρω οικολογικές ενδείξεις:
Γενικές οδηγίες: Το προϊόν δεν πρέπει να διαφεύγει ανεξέλεγκτα προς 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.
GR
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ΤΜΗΜΑ 13: Στοιχεία σχετικά µε τη διάθεση
13.1 Μέθοδοι διαχείρισης αποβλήτων
Σύσταση: Η διάθεση των αποβλήτων να διεξάγεται, τηρώντας τους τοπικούς επίσηµους κανονισµούς
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
1) ∆ιάθεση / Προϊόν
2) ∆ιάθεση / Ακάθαρτες συσκευασίες
08 01 11* απόβλητα από χρώµατα και βερνίκια που περιέχουν οργανικούς διαλύτες ή άλλες επικίνδυνες
ουσίες
15 01 02 πλαστική συσκευασία

ΤΜΗΜΑ 14: Πληροφορίες σχετικά µε τη µεταφορά
14.1 Αριθµός ΟΗΕ
ADR, IMDG, IATA

εκπίπτει

14.2 Οικεία ονοµασία αποστολής ΟΗΕ
ADR, IMDG, IATA

εκπίπτει

14.3 Τάξη/-εις κινδύνου κατά τη µεταφορά
ADR, ADN, IMDG, IATA
τάξη

εκπίπτει

14.4 Οµάδα συσκευασίας
ADR, IMDG, IATA

εκπίπτει

14.5 Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι:
Marine pollutant:

Όχι

14.6 Ειδικές προφυλάξεις για τον χρήστη Μη χρησιµοποιήσιµο
UN "Model Regulation":

εκπίπτει

ΤΜΗΜΑ 15: Στοιχεία νοµοθετικού χαρακτήρα
15.1 Κανονισµοί/νοµοθεσία σχετικά µε την ασφάλεια, την υγεία και το περιβάλλον για την ουσία ή το
µείγµα
VOC (2004/42/EK)
II / Be:
(VOC max:840g/l) VOC: 129g/l
Εθνικές διατάξεις
Υποδείξεις περιορισµού απασχόλησης:
Προσοχή στους περιορισµούς απασχολήσεως γυναικών που εγκυµονούν ή θυλάζουν.
Προσοχή στους περιορισµούς απασχολήσεως ανηλίκων.
15.2 Αξιολόγηση χηµικής ασφάλειας: Η αξιολόγηση χηµικής ασφάλειας δεν πραγµατοποιήθηκε.

ΤΜΗΜΑ 16: Άλλες πληροφορίες
Αυτές οι δηλώσεις βασίζονται στο σηµερινό επίπεδο των γνώσεών µας, δεν αποτελούν εγγύηση για τις
ιδιότητες των προϊόντων ούτε αιτιολογούν νοµικές συνέπειες.
Σχετικές σειρές
H302 Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης.
H312 Επιβλαβές σε επαφή µε το δέρµα.
H315 Προκαλεί ερεθισµό του δέρµατος.
H319 Προκαλεί σοβαρό οφθαλµικό ερεθισµό.
H332 Επιβλαβές σε περίπτωση εισπνοής.
Συντµήσεις και αρκτικόλεξα:
NOEL = No Observed Effect Level
NOEC = No Observed Effect Concentration
LC = letal Concentration
(συνέχεια στη σελίδα 7)
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EC50 = half maximal effective concentration
log POW = Octanol / water partition coefficient
GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals
ATE: acute toxicity estimate
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
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)
DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)
PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
IOELV = indicative occupational exposure limit values
Acute Tox. 4: Οξεία τοξικότητα µέσω του – Κατηγορία 4
Skin Irrit. 2: ∆ιάβρωση/ερεθισµός του δέρµατος – Κατηγορία 2
Eye Irrit. 2: Σοβαρή οφθαλµική βλάβη/ερεθισµός των οφθαλµών – Κατηγορία 2

* Τροποποιηµένα στοιχεία σε σχέση µε την προηγούµενη έκδοση
GR

