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ΤΜΗΜΑ 1. Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης  
 
1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος  

Επωνυμία: BOSTIK EPOXY FIX EXPRESS SYRINGE A RESIN 3gr 

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

Χρήση της ουσίας / του μείγματος: Κόλλα.  
 

1.3 Στοιχεία του προμηθευτή του δελτίου δεδομένων ασφαλείας  

Εταιρική μορφή BOSTIK ΕΛΛΑΣ Α.Ε 

Διεύθυνση  Ελλάδα-Πειραιάς Μοσχάτο, 18346, Μετσόβου 3 

 Τηλ: 2104831140 

 Fax: 2104831125 

 E-mail info@bostik:.gr  

 Website: www.denbraven.gr & www.bostik.gr  

 Παροχή πληροφοριών: info@bostik.gr   
  
1.4 Αριθμός τηλεφώνου επείγουσας ανάγκης  
 

2104831140 

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ : 210 7793777 

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ΚΥΠΡΟΥ: 1401 

 

 

 

ΤΜΗΜΑ 2. Προσδιορισμός επικινδυνότητας 
 
2.1 Ταξινόμηση της ουσίας ή του μείγματος 
 

Ταξινόμηση (ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1272/2008) 
Ερεθισμός του δέρματος, Κατηγορία 2 H315: Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος. 
Ερεθισμός των οφθαλμών, Κατηγορία 2 H319: Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό. 
Ευαισθητοποίηση του δέρματος, κατηγορία 1 H317: Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση. 
Χρόνια τοξικότητα στο υδάτινο περιβάλλον, κατηγορία 2 H411: Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με 

μακροχρόνιες επιπτώσεις. 
 

 

 

2.2 Στοιχεία επισήμανσης 
 

Ταξινόμηση (ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1272/2008) 
 

 

 

Εικονογράμματα κινδύνου : 

 
 
 
 
 

Προειδοποιητικές λέξεις : Προσοχή 
 
Δηλώσεις επικινδυνότητας : H315 Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος. 

H317 Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση. 
H319 Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό. 
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H411 

 

Δηλώσεις προφυλάξεων : Πρόληψη: 
 

P261 

P273 
P280 
 
 
Απόκριση: 

P333 + P313  

P337 + P313  

P362 + P364 

 

Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με 
μακροχρόνιες επιπτώσεις. 
 
 
 

Aποφεύγετε να αναπνέετε σκόνη/ αναθυμιάσεις/ 
αέρια/ σταγονίδια/ ατμούς/ εκνεφώματα. 
Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον. 
Φορέστε προστατευτικά γάντια / προστασία ματιών / 
προστασία προσώπου. 
 
 

Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος ή εμφανιστεί 
εξάνθημα: Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό. 
Εάν δεν υποχωρεί ο οφθαλμικός ερεθισμός: 
Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό. 
Αφαιρέστε τα μολυσμένα ρούχα και πλύνετέ 
τα πριν τα επαναχρησιμοποιήσετε.  

Επικίνδυνα συστατικά που πρέπει να αναφέρονται στην ετικέτα: 

bis[4-(2,3-epoxypropoxy)phenyl]propane  

Bisphenol-F-epichlorohydrin resin, MM=<700  

2.3 Άλλοι κίνδυνοι  
 

Αυτή η ουσία / μείγμα δεν περιέχει συστατικά που θεωρούνται είτε ανθεκτικά, βιοσυσσωρεύσιμα και 
τοξικά (ΑΒΤ) είτε πολύ ανθεκτικά και πολύ βιοσυσσωρεύσιμα (vPvB) σε επίπεδα 0,1% ή υψηλότερα.  

 

 

ΤΜΗΜΑ 3. Σύνθεση / πληροφορίες για τα συστατικά  
 

3.2 Μείγματα  

Χημικός χαρακτήρας: Τροποποιημένη εποξειδική ρητίνη.  

Επικίνδυνα συστατικά  

 

Χημική Ονομασία CAS-No. 
EC-No. 

Αριθμός 
Καταχώρισης 

Ταξινόμηση 
(ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 

(ΕΚ No 
1272/2008) 

Συγκέντρωση 
[%] 

bis[4-(2,3- 
epoxypropoxy)phenyl]propane 

1675-54-3 Eye Irrit.2; H319 >= 50 - <= 100 
216-823-5 Skin Irrit.2; H315 
01- Skin Sens.1; H317 
2119456619-26 Aquatic Chronic2; 

H411  
bisphenol-F-epichlorohydrin 
resin, 
MM=<700 

9003-36-5 

01- 
2119454392-40 

Skin Irrit.2; H315 
Skin Sens.1A; 
H317 
Aquatic Chronic2; 
H411 

>= 5 - < 7 

[3-(2,3- epoxypropoxy)propyl]tri 2530-83-8 Eye Dam. 1; H318 >= 1 - < 3 
methoxysilane 219-784-2 
 01- 

2119513212-58  
 

Για επεξήγηση των συντομογραφιών ανατρέξτε στο τμήμα 16.  
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ΤΜΗΜΑ 4. Μέτρα πρώτων βοηθειών  

4.1 Περιγραφή των μέτρων πρώτων βοηθειών  
 

Γενικές συμβουλές: Κρατήστε τον ασθενή ζεστό και σε ηρεμία. 

Δείξτε αυτό το δελτίο δεδομένων ασφαλείας στον θεράποντα ιατρό. 

Αφαιρέστε αμέσως όλα τα μολυσμένα ρούχα.  

  

Σε περίπτωση εισπνοής: Μεταφέρετε τον ασθενή στον καθαρό αέρα. 

Κρατήστε τον ασθενή ζεστό και σε ηρεμία. 

Σε περίπτωση απώλειας των αισθήσεων, τοποθετήστε τον ασθενή σε θέση 

ανάκτησης και αναζητήστε ιατρική συμβουλή. 

Εάν τα συμπτώματα επιμένουν, καλέστε έναν γιατρό. 

Εάν η αναπνοή είναι ακανόνιστη ή διακοπεί, χορηγήστε τεχνητή αναπνοή.  
 

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Ξεπλύνετε αμέσως με σαπούνι και άφθονο νερό. 

ΜΗΝ χρησιμοποιείτε διαλύτες ή αραιωτικά. 

Σε περίπτωση επαφής με τα ρούχα, αφαιρέστε τα ρούχα. 

Εάν ο δερματικός ερεθισμός επιμένει, καλέστε έναν γιατρό.  
 

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Ξεπλύνετε αμέσως με άφθονο νερό, επίσης κάτω από 
τα βλέφαρα, για τουλάχιστον 15 λεπτά. 

Εάν ο ερεθισμός των ματιών παραμένει, συμβουλευτείτε έναν ειδικό. 

Εάν φοράτε και είναι εύκολο να το κάνετε, αφαιρέστε τον φακό επαφής. 
 

Σε περίπτωση κατάποσης: Μείνετε ήρεμοι. 

Μην προκαλείτε εμετό χωρίς ιατρική συμβουλή.  

Κρατήστε την αναπνευστική οδό καθαρή. 

Εάν τα συμπτώματα επιμένουν, καλέστε έναν γιατρό.  
 

4.2 Σημαντικότερα συμπτώματα και επιδράσεις , άμεσες ή μεταγενέστερες  

Συμπτώματα :     ερεθιστικές επιδράσεις 

ερυθρότητα 

ευαισθητοποιητικά αποτελέσματα  

4.3 Ένδειξη οιασδήποτε απαιτούμενης άμεσης ιατρικής φροντίδας και ειδικής θεραπείας  
 

Θεραπεία: Η διαδικασία πρώτων βοηθειών θα πρέπει να καθορίζεται σε συνεννόηση με τον ιατρό που είναι 
υπεύθυνος για τη βιομηχανική ιατρική.  

 

 

ΤΜΗΜΑ 5. Μέτρα για την καταπολέμηση της πυρκαγιάς  
 

5.1 Πυροσβεστικά μέσα  

Κατάλληλα μέσα πυρόσβεσης:  Αφρός  
Άμμος 

Διοξείδιο του άνθρακα (CO2)  
Νέφος νερού  

 

Ακατάλληλα μέσα πυρόσβεσης: Ψεκασμός νερού 
 
5.2 Ειδικοί κίνδυνοι που προκύπτουν από την ουσία ή το μείγμα  

Ειδικοί κίνδυνοι κατά την καταπολέμηση της πυρκαγιάς: Η πίεση σε σφραγισμένα δοχεία μπορεί να αυξηθεί υπό την 

επίδραση της θερμότητας. Ψύξτε τα κλειστά δοχεία που εκτίθενται στη φωτιά με ψεκασμό νερού .  
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5.3 Συστάσεις για τους πυροσβέστες  

Ειδικός προστατευτικός εξοπλισμός για τους πυροσβέστες: Σε περίπτωση πυρκαγιάς, να φοράτε αυτοδύναμη 

αναπνευστική συσκευή. Χρησιμοποιείτε ατομικό προστατευτικό εξοπλισμό.  
 
Περαιτέρω πληροφορίες: Σε περίπτωση πυρκαγιάς και / ή έκρηξης μην αναπνέετε καπνούς.  
Χρησιμοποιήστε μέτρα πυρόσβεσης που είναι κατάλληλα για τις τοπικές συνθήκες και το περιβάλλον.  
Εκκενώστε αμέσως το προσωπικό σε ασφαλείς περιοχές. 
Αποφύγετε τη μόλυνση των επιφανειακών ή των υπόγειων υδάτων από το νερό κατάσβεσης.  
Τα υπολείμματα πυρκαγιάς και το μολυσμένο νερό πυρόσβεσης πρέπει να απορρίπτονται σύμφωνα με τους 
τοπικούς κανονισμούς.  

 

 

ΤΜΗΜΑ 6. Μέτρα για την αντιμετώπιση τυχαίας έκλυσης  
 

6.1 Προσωπικές προφυλάξεις , προστατευτικός εξοπλισμός και διαδικασίες έκτακτης ανάγκης   

 

Προσωπικές προφυλάξεις: Ανατρέξτε στα προστατευτικά μέτρα που αναφέρονται στα τμήματα 7 και 8.  

Εκκενώστε το προσωπικό σε ασφαλείς περιοχές. 

Χρησιμοποιείτε ατομικό προστατευτικό εξοπλισμό. Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει επαρκής αερισμός.  

Ενημερώστε τις αρμόδιες αρχές σε περίπτωση διαρροής αερίου ή εισόδου σε πλωτές οδούς, έδαφος ή 
αποχετεύσεις.  

6.2 Περιβαλλοντικές προφυλάξεις  
 
Περιβαλλοντικές προφυλάξεις: Μην επιτρέπετε την ανεξέλεγκτη απόρριψη του προϊόντος στο περιβάλλον.  
Προσπαθήστε να αποφύγετε την εισροή υλικού σε αποχετεύσεις ή σε υδάτινα ρεύματα. 
Οι τοπικές αρχές θα πρέπει να ενημερώνονται για το εάν δεν μπορούν να περιοριστούν σημαντικές διαρροές.  
 

6.3 Μέθοδοι και υλικά για περιορισμό και καθαρισμό  
 

Μέθοδοι καθαρισμού: Απορροφήστε με αδρανές απορροφητικό υλικό (π.χ. άμμο, σίλικα ζελ, συνδετικό οξύ, γενική 
συνδετική ύλη, πριονίδι). 

Αναχαιτίστε τη διαρροή και στη συνέχεια περισυλλέξτε τη με μη εύφλεκτο απορροφητικό υλικό (π.χ. άμμο, χώμα, γη 
διατομών, βερμικουλίτη) και τοποθετήστε τη σε περιέκτη για απόρριψη σύμφωνα με τους τοπικούς / εθνικούς 
κανονισμούς (βλ. τμήμα 13). 

Συγκεντρώστε και μεταφέρετε σε κατάλληλα επισημασμένα δοχεία.  

6.4 . Παραπομπή σε άλλα τμήματα  

Για προσωπική προστασία, ανατρέξτε στο τμήμα 8.  

 

ΤΜΗΜΑ 7. Χειρισμός και αποθήκευση  
 

7.1 Προφυλάξεις για ασφαλή χειρισμό  

 

Υποδείξεις για ασφαλή χειρισμό: Να παρέχετε επαρκή ανταλλαγή αέρα και / ή εξαερισμό στους χώρους εργασίας. 
Αποφύγετε την εισπνοή, την κατάποση και την επαφή με το δέρμα και τα μάτια.  

Φοράτε ατομικό προστατευτικό εξοπλισμό. 

Τα άτομα με ιστορικό προβλημάτων ευαισθητοποίησης του δέρματος ή άσθματος, αλλεργιών, χρόνιας ή 
υποτροπιάζουσας αναπνευστικής νόσου δεν πρέπει να συμμετέχουν σε οποιαδήποτε διαδικασία στην οποία 
χρησιμοποιείται αυτό το μείγμα.  

Συμβουλές για την προστασία από τη φωτιά και την έκρηξη: Να φυλάσσεται μακριά από γυμνές φλόγες, θερμές 

επιφάνειες και πηγές ανάφλεξης.  

Μέτρα υγιεινής: Εξασφαλίστε επαρκή εξαερισμό. Πλύνετε τα χέρια και το πρόσωπο πριν από τα διαλείμματα και 

αμέσως μετά το χειρισμό του προϊόντος.  
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7.2 Συνθήκες για την ασφαλή φύλαξη , συμπεριλαμβανομένων τυχόν ασυμβίβαστων  
 

Απαιτήσεις για χώρους αποθήκευσης και δοχεία: Διατηρείτε τα δοχεία ερμητικά κλειστά σε ξηρό, δροσερό και καλά 
αεριζόμενο μέρος. Φυλάσσετε το προϊόν σε κατάλληλα επισημασμένα δοχεία.  
 
Συμβουλές για κοινή αποθήκευση: Φυλάσσετε το προϊόν μακριά από οξειδωτικούς παράγοντες, ισχυρά όξινα ή 
αλκαλικά υλικά και αμίνες. Κρατήστε το προϊόν και το άδειο δοχείο μακριά από τη θερμότητα και τις πηγές ανάφλεξης. 
Μακριά από φαγητό και ποτό.  
 
Άλλα δεδομένα: Σταθερό σε κανονική θερμοκρασία περιβάλλοντος και πίεση.  
 

7.3 Ειδική τελική χρήση ή χρήσεις  

Ειδική (-ές) χρήση (-εις): Συμβουλευτείτε τις τεχνικές οδηγίες για τη χρήση αυτής της ουσίας / μείγματος.  

 

 

ΤΜΗΜΑ 8. Έλεγχος της έκθεσης / ατομική προστασία  
 

8.1 Παράμετροι ελέγχου  

Δεν περιέχει ουσίες με οριακές τιμές επαγγελματικής έκθεσης.  

Παράγωγο επίπεδο χωρίς επιπτώσεις (DNEL) σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1907/2006:  
 

[3-(2,3- End Use: Workers 
epoxypropoxy)propyl]trimethox Exposure routes: Skin contact 
ysilane Potential health effects: Acute systemic effects 

Τιμή: 21 mg/kg  
Exposure routes: Inhalation  

Potential health effects: Acute systemic effects 
Τιμή: 147 mg/m3  

End Use: Workers  
Potential health effects: Long-term systemic effects 
Τιμή: 21 mg/kg  

End Use: Workers  

Potential health effects: Long-term systemic effects 

Τιμή: 147 mg/m3  

Προβλεπόμενη συγκέντρωση χωρίς επιπτώσεις (PNEC) σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1907/2006:  
 

[3-(2,3-epoxypropoxy)propyl]trimethox Sewage treatment plant 
ysilane Τιμή: 10 mg/l 

Fresh water  
Τιμή: 1 mg/l  
Marine water  
Τιμή: 0,1 mg/l  
Intermittent releases 
Τιμή: 1 mg/l  
Fresh water sediment  
Τιμή: 0,79 mg/kg  
Soil  
Τιμή: 0,13 mg/kg  

8.2 Έλεγχοι έκθεσης  

Τεχνικά μέτρα  

Αποτελεσματικό σύστημα εξαερισμού, αποτελεσματικός εξαερισμός σε όλες τις περιοχές επεξεργασίας.  
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Μέσα ατομικής προστασίας 
 

Προστασία ματιών: 
 
 
 
 
Προστασία χεριών  
  

Προστ. δέρματος,  σώματος: 

Προστασία αναπνευστικού: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Προστατευτικά μέτρα: 

 

Μη φοράτε φακούς επαφής. 
Προστατευτικά γυαλιά με πλευρικές ασπίδες σύμφωνα με το EN166. 
Βεβαιωθείτε ότι οι σταθμοί πλύσης ματιών και τα ντους 
ασφαλείας είναι κοντά στη θέση του σταθμού εργασίας. 

Υλικό: Προστατευτικά γάντια σύμφωνα με το EN 374. 
 

Προστατευτική στολή. 
 
Χρησιμοποιήστε αναπνευστική προστασία εκτός αν υπάρχει επαρκής 
τοπικός εξαερισμός ή η εκτίμηση της έκθεσης αποδεικνύει ότι οι 
εκθέσεις βρίσκονται εντός των συνιστώμενων οδηγιών έκθεσης.  
Σε περίπτωση σχηματισμού ατμού, χρησιμοποιήστε αναπνευστήρα 
με εγκεκριμένο φίλτρο. 
Αναπνευστήρας με φίλτρο ατμών (EN 141). 
Εφαρμόστε τεχνικά μέτρα για να συμμορφωθείτε με τα όρια 
επαγγελματικής έκθεσης. 
Αυτό θα πρέπει να επιτευχθεί με μια καλή γενική εξαγωγή και 
–αν είναι πρακτικά εφικτό- με τη χρήση τοπικού εξαερισμού.  
 
Αποφύγετε την επαφή με το δέρμα.  
Φοράτε κατάλληλο προστατευτικό εξοπλισμό.  

 

ΤΜΗΜΑ 9. Φυσικές και χημικές ιδιότητες  
 

9.1 . Στοιχεία για τις βασικές φυσικές και χημικές ιδιότητες  
 
Εμφάνιση:  Υγρό 
Χρώμα:  Ανοικτό κίτρινο 
Οσμή:  Ελαφρά 
Όριο οσμής:  Δεν προσδιορίζεται 
pH: Δεν προσδιορίζεται 
Σημείο τήξης / σημείο πήξης:  Δεν ισχύει 
Σημείο ζέσεως / περιοχή βρασμού:  > 200°C 
Σημείο ανάφλεξης:  150°C 
Ταχύτητα εξάτμισης:  Δεν προσδιορίζεται 
Ανώτερο όριο έκρηξης:  Δεν ισχύει 
Κατώτερο όριο έκρηξης:  Δεν ισχύει 
Τάση ατμών:  Δεν ισχύει 
Σχετική πυκνότητα ατμών:  Δεν προσδιορίζεται 
Πυκνότητα:  1,15 g/cm³ (25°C) 
Πυκνότητα:  Δεν έχει καθοριστεί 
Διαλυτότητα (-ες) 
Διαλυτότητα σε άλλους διαλύτες: Δεν προσδιορίζεται  
Συντελεστής κατανομής:  
n- οκτανόλη / νερό:  Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα 
Θερμοκρασία αυτοανάφλεξης:  Δεν ισχύει 
Θερμική αποσύνθεση:  Μέθοδος: Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία 
Ιξώδες 
Δυναμικό ιξώδες:  8.000 - 12.000 mPa.s (25 ° C) 
Ιξώδες, κινηματικό:  Δεν προσδιορίζεται 
Εκρηκτικές ιδιότητες:  Δεν ισχύει 
Οξειδωτικές ιδιότητες:  Δεν ισχύει 
 

9.2 Άλλες πληροφορίες  
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Επιφανειακή τάση: Δεν έχει καθοριστεί 
Σημείο εξάχνωσης: Δεν εφαρμόζεται 

 

ΤΜΗΜΑ 10. Σταθερότητα και δραστικότητα  

10.1 Δραστικότητα  
 

Σταθερό κάτω από τις συνιστώμενες συνθήκες αποθήκευσης.  
 

10.2 Χημική σταθερότητα  

Δεν αποσυντίθεται αν αποθηκευτεί και εφαρμοστεί σύμφωνα με τις οδηγίες.  
 

10.3 Πιθανότητα επικίνδυνων αντιδράσεων  
 

Επικίνδυνες αντιδράσεις:  Αντιδρά με τις ακόλουθες ουσίες:  
     Βάσεις  

Ισχυροί οξειδωτικοί παράγοντες  

Αποφύγετε τις αμίνες.  
 

10.4 Συνθήκες προς αποφυγήν  
 

Συνθήκες προς αποφυγή: Δεν αποσυντίθεται εάν χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες .  

10.5 Μη συμβατά υλικά  

Υλικά προς αποφυγή: Μη συμβατό με οξειδωτικά μέσα.  
 

10.6 Επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης  

Επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης: Αυτό το προϊόν μπορεί να απελευθερώσει τα ακόλουθα: 

Μονοξείδιο του άνθρακα, διοξείδιο του άνθρακα και άκαυστοι υδρογονάνθρακες (καπνός).  

 

ΤΜΗΜΑ 11. Τοξικολογικές πληροφορίες  

11.1 Πληροφορίες για τις τοξικολογικές επιπτώσεις 

Οξεία τοξικότητα  

Προϊόν:  
 

Οξεία στοματική τοξικότητα: Παρατηρήσεις: Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα. 
 

Συστατικά:  

bis[4-(2,3-epoxypropoxy)phenyl]propane:  

Acute oral toxicity: LD50 (Rat, female): > 2.000 mg/kg 

Μέθοδος: OECD Test Guideline 420  

GLP: ναι  

Οξεία δερματική τοξικότητα:  LD50 (Rat, male and female): > 2.000 mg/kg  

Μέθοδος: OECD Test Guideline 402  
GLP: ναι 

 

[3-(2,3-epoxypropoxy)propyl]trimethoxysilane:  

Οξεία τοξικότητα διά της εισπνοής: LC50 (Rat, male and female): > 5,3 mg/l 
Χρόνος έκθεσης: 4 h  
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Δοκιμή ατμόσφαιρας: dust/mist  

Μέθοδος: OECD Test Guideline 403  

GLP: ναι 

Οξεία δερματική τοξικότητα: 

Διάβρωση / ερεθισμός του 

δέρματος  

Προϊόν: 

Παρατηρήσεις: Δεν υπάρχουν 
διαθέσιμα δεδομένα. 
 

Συστατικά: 

LD50 (Rabbit, male): 4.250 mg/kg  
Μέθοδος: OECD Test Guideline 402  

 

bis[4-(2,3-epoxypropoxy)phenyl]propane: 
Είδος: Rabbit  

Χρόνος έκθεσης: 4 h  

Μέθοδος: OECD Test Guideline 404  

Αποτέλεσμα: Ερεθισμός του δέρματος.  
GLP: ναι  
 

[3-(2,3-epoxypropoxy)propyl]trimethoxysilane: 
Είδος: Rabbit  

Μέθοδος: OECD Test Guideline 404  

Αποτέλεσμα: Δεν υπάρχει ερεθισμός του δέρματος.  

Σοβαρή οφθαλμική βλάβη / ερεθισμός των ματιών  

Προϊόν:  

Παρατηρήσεις: Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα.  
 

Συστατικά:  

[3-(2,3-epoxypropoxy)propyl]trimethoxysilane: 

Είδος: Rabbit  
Μέθοδος: OECD Test Guideline 405  

Αποτέλεσμα: Κίνδυνος σοβαρών οφθαλμικών βλαβών.  

Αναπνευστική ή δερματική ευαισθητοποίηση  

Προϊόν:  

Παρατηρήσεις: Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα.  
 

Συστατικά:  
 

bis[4-(2,3-epoxypropoxy)phenyl]propane:  
Τύπος δοκιμής: Mouse Local Lymph Node assay (LLNA) 
Είδος: Mouse  

Μέθοδος: OECD Test Guideline 429  

Αποτέλεσμα: Μπορεί να προκαλέσει ευαισθητοποίηση σε επαφή με το δέρμα.  

GLP: ναι  

[3-(2,3-epoxypropoxy)propyl]trimethoxysilane: 

Τύπος δοκιμής: Buehler Test  
Είδος: Guinea pig  
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Μέθοδος: OECD Test Guideline 406  

Αποτέλεσμα: Δεν προκαλεί ευαισθητοποίηση του δέρματος.  

GLP: ναι  

Μεταλλαξιγένεση των γεννητικών κυττάρων 

Καρκινογένεση  

Αναπαραγωγική τοξικότητα  

STOT - μονή έκθεση  

Προϊόν:  

Παρατηρήσεις: Δεν ισχύει.  

STOT - επαναλαμβανόμενη έκθεση  

Τοξικότητα επαναλαμβανόμενης δόσης  

Προϊόν:  

Παρατηρήσεις: Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα.  

Τοξικότητα αναρρόφησης  
 

Συστατικά:  
 

bis[4-(2,3-epoxypropoxy)phenyl]propane: 
Καμία ταξινόμηση τοξικότητας αναρρόφησης  
 

Περαιτέρω πληροφορίες  
 

Προϊόν:  

Παρατηρήσεις: Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα.  

 

ΤΜΗΜΑ 12. Οικολογικές πληροφορίες  
 

12.1 Τοξικότητα  
 

Προϊόν:  

Τοξικότητα στα ψάρια:  Παρατηρήσεις: Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα. 

Τοξικότητα στα δαφνία και άλλα 

ασπόνδυλα υδρόβια: Παρατηρήσεις: Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα. 
 
Συστατικά:  
 

bis[4-(2,3-epoxypropoxy)phenyl]propane: 
Τοξικότητα στα δαφνία και άλλα 

ασπόνδυλα υδρόβια: 
 
 
 

Τοξικότητα στα δαφνία και άλλα 

EC50 (Daphnia (water flea)): 1,7 mg/l 
Χρόνος έκθεσης: 48 h 
Τύπος δοκιμής: static test 
Μέθοδος: OECD Test Guideline 
202 GLP: ναι 
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ασπόνδυλα υδρόβια  

(Χρόνια τοξικότητα): NOEC: 0,3 mg/l 
Χρόνος έκθεσης: 21 d  

Είδος: Daphnia magna (Water flea) 

Τύπος δοκιμής: semi-static test  
Μέθοδος: OECD Test Guideline 211  
GLP: ναι 

 
[3-(2,3-epoxypropoxy)propyl]trimethoxysilane: 
 
Τοξικότητα στα ψάρια: 
 
 
 
 
 
Τοξικότητα στα δαφνία και άλλα :  
ασπόνδυλα υδρόβια 
(Χρόνια τοξικότητα) 

 

 

12.2 . Ανθεκτικότητα και ικανότητα 

Προϊόν: 

Βιοδιασπασιμότητα: 
 

Συστατικά: 

 

LC50 (Cyprinus carpio (Carp)): 55 mg/l 
Χρόνος έκθεσης: 96 h 
Τύπος δοκιμής: semi-static test 
Μέθοδος: Directive 67/548/EEC, Annex V, C.1. 
 

NOEC: > 100 mg/l 

Χρόνος έκθεσης: 21 d 
Είδος: Daphnia magna (Water flea) 
Τύπος δοκιμής: semi-static test 
Μέθοδος: OECD Test Guideline 
211 GLP: ναι 
 
 
αποικοδόμησης 
 
 
 

Παρατηρήσεις: Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα.  

bis[4-(2,3-epoxypropoxy)phenyl]propane:  

Βιοδιασπασιμότητα: Αποτέλεσμα: Δεν είναι άμεσα βιοδιασπώμενο. 

Μέθοδος: OECD Test Guideline 301F  

GLP: ναι 

[3-(2,3-epoxypropoxy)propyl]trimethoxysilane:  

Βιοδιασπασιμότητα: Τύπος δοκιμής: aerobic 
Αποτέλεσμα: Δεν είναι άμεσα βιοδιασπώμενο.  

Μέθοδος: Directive 67/548/EEC Annex V, C.4.A.  
GLP: ναι 

12.3 . Δυνατότητα βιοσυσσώρευσης  

Προϊόν:  

Βιοσυσσώρευση: Παρατηρήσεις: Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα. 
 
 

12.4 . Κινητικότητα στο έδαφος  

Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα.  

12.5 Αποτελέσματα της αξιολόγησης PBT και vPvB 

Προϊόν:  
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Εκτίμηση: 
 
 
 

12.6 . Άλλες αρνητικές επιπτώσεις 
 

Προϊόν: 
Πρόσθετες οικολογικές 
πληροφορίες: 

 

Αυτή η ουσία / μείγμα δεν περιέχει συστατικά που θεωρούνται είτε 
ανθεκτικά, βιοσυσσωρεύσιμα και τοξικά (ΑΒΤ) είτε πολύ ανθεκτικά και πολύ 
βιοσυσσωρεύσιμα (vPvB) σε επίπεδα 0,1% ή υψηλότερα. 
 
 
 
 
 

Παρατηρήσεις: Ο κίνδυνος για το περιβάλλον δεν μπορεί να αποκλειστεί 
σε περίπτωση μη εξειδικευμένου χειρισμού ή διάθεσης.  

 

ΤΜΗΜΑ 13. Στοιχεία σχετικά με την απόρριψη  
 

13.1 Μέθοδοι επεξεργασίας αποβλήτων 
 

Προϊόν: 
 
 
 

Μολυσμένη συσκευασία: 

 

Σύμφωνα με τους τοπικούς και εθνικούς κανονισμούς. Το δοχείο 
είναι επικίνδυνο όταν είναι άδειο. 

Μην το απορρίπτετε στα οικιακά απορρίμματα. 

Μην αναμιγνύετε ροές αποβλήτων κατά τη συλλογή.  
 
Τα άδεια δοχεία πρέπει να μεταφέρονται σε εγκεκριμένο 
χώρο διαχείρισης αποβλήτων για ανακύκλωση ή διάθεση.  

 

ΤΜΗΜΑ 14. Πληροφορίες σχετικά με τη μεταφορά  

14.1 . Αριθμός UN  
 

ADR/RID: UN 3082 

IMDG: UN 3082 

IATA: UN 3082 
 

14.2 . Οικεία ονομασία αποστολής ΟΗΕ  
 

ADR/RID:  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ ΟΥΣΙΑ, ΥΓΡΟ,  
N.O.S.  
(Εποξική ρητίνη)  

 

IMDG:  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ ΟΥΣΙΑ, ΥΓΡΟ,  
N.O.S.  

(Εποξική ρητίνη)  

IATA:  Περιβαλλοντικη επικινδυνη ουσια, υγρο, n.o.s.  

(Εποξική ρητίνη) 
 

14.3 . Τάξη / τάξεις κινδύνου κατά τη μεταφορά 
 

ADR/RID: 9 

IMDG: 9 

IATA: 9 
 

14.4 . Ομάδα συσκευασίας 
 

ADR/RID 
Ομάδα συσκευασίας: III 
Κωδικός ταξινόμησης: M6 
Αριθμός αναγνώρισης κινδύνου: 90 
Ετικέτες: 9 
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Παρατηρήσεις  
ADR: Αυτές οι ουσίες, όταν μεταφέρονται σε συσκευασίες μιας ή συνδυασμένων συσκευασιών που περιέχουν καθαρή 
ποσότητα σε μονή ή εσωτερική συσκευασία των 5 λίτρων ή λιγότερο για υγρά ή έχουν καθαρή μάζα ανά μονή ή εσωτερική 
συσκευασία των 5 kg ή λιγότερο για τα στερεά, δεν υπόκεινται σε καμία άλλη διάταξης ADR, εφόσον οι συσκευασίες 
πληρούν τις γενικές διατάξεις των σημείων 4.1.1.1, 4.1.1.2 και 4.1.1.4 έως 4.1.1.8.  

 

IMDG  

Ομάδα συσκευασίας: III 
Ετικέτες: 9 
Κωδικός EmS: F-A, S-F 
 

Παρατηρήσεις  
IMDG: Οι θαλάσσιοι ρύποι που συσκευάζονται σε συσκευασίες μίας ή συνδυασμένης συσκευασίας που περιέχουν καθαρή 
ποσότητα σε μονή ή εσωτερική συσκευασία των 5 λίτρων ή λιγότερο για υγρά ή έχουν καθαρή μάζα ανά μεμονωμένη ή 
εσωτερική συσκευασία των 5 kg ή λιγότερο για τα στερεά δεν υπόκεινται σε άλλες διατάξεις του παρόντος Κωδικού 
σχετικώς με τους θαλάσσιους ρύπους, εφόσον οι συσκευασίες πληρούν τις γενικές διατάξεις των σημείων 4.1.1.1, 4.1.1.2 
και 4.1.1.4 έως 4.1.1.8. Όσον αφορά τους θαλάσσιους ρύπους που ικανοποιούν επίσης τα κριτήρια για συμπερίληψη σε 
άλλη κατηγορία κινδύνου, εξακολουθούν να ισχύουν όλες οι διατάξεις του παρόντος κώδικα που σχετίζονται με τυχόν 
πρόσθετους κινδύνους.  

 

IATA  
Οδηγίες συσκευασίας (φορτηγά 
αεροσκάφη): 964 
Οδηγίες συσκευασίας 
(επιβατηγά αεροσκάφη): 964 
Ομάδα συσκευασίας: III 
Ετικέτες: 9 
 

Παρατηρήσεις  
IATA: Αυτές οι ουσίες, όταν μεταφέρονται σε μονές ή συνδυασμένες συσκευασίες που περιέχουν καθαρή ποσότητα ανά 
μονή ή εσωτερική συσκευασία υγρών 5 L ή λιγότερο ή έχουν καθαρή μάζα 5 kg ή μικρότερη για τα στερεά, δεν υπόκεινται σε 
άλλες διατάξεις των παρόντων Κανονισμών, υπό τον όρο ότι οι συσκευασίες πληρούν τις γενικές διατάξεις των σημείων 
5.0.2.4.1, 5.0.2.6.1.1 και 5.0.2.8.  

14.5 . Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι  

ADR/RID  

Περιβαλλοντικά επικίνδυνο: ναι 

IMDG  

Θαλάσσιος ρύπος: ναι 

IATA  

Περιβαλλοντικά επικίνδυνο : ναι 
 

14.6 . Ειδικές προφυλάξεις για τον χρήστη  

Παρατηρήσεις: Η μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων, συμπεριλαμβανομένης της φόρτωσης και της 

εκφόρτωσής τους, πρέπει να πραγματοποιείται από άτομα που έχουν λάβει την απαιτούμενη εκπαίδευση σύμφωνα 

με τους κανονισμούς μεταφορών.  
 

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

Δεν ισχύει για το προϊόν όπως παρέχεται.  

 

 

ΤΜΗΜΑ 15. Στοιχεία σχετικά με τη νομοθεσία  
 

15.1 . Κανονισμοί / νομοθεσία σχετικά με την ασφάλεια , την υγεία και το περιβάλλον για την ουσία ή το μείγμα  
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REACH - Περιορισμοί στην παραγωγή, τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση ορισμένων επικίνδυνων ουσιών, 
παρασκευασμάτων και ειδών (Παράρτημα XVII):  
Δεν εφαρμόζεται. 

 

REACH - Κατάλογος υποψήφιων ουσιών πολύ υψηλής ανησυχίας για την αδειοδότηση (άρθρο 59).:  

Το προϊόν αυτό δεν περιέχει ουσίες που προκαλούν πολύ μεγάλη ανησυχία (Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 
(REACH), άρθρο 57).  

REACH - Κατάλογος ουσιών που υπόκεινται σε έγκριση (Παράρτημα XIV):  
Δεν εφαρμόζεται. 
 
Seveso III: Οδηγία 2012/18 / ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την αντιμετώπιση των 
κινδύνων μεγάλων ατυχημάτων σχετιζόμενων με επικίνδυνες ουσίες.  

 

E2 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ 
ΚΙΝΔΥΝΟΙ 

Ποσότητα 1 
200 t 

Ποσότητα 2 
500 t 

15.2 . Αξιολόγηση χημικής ασφάλειας  
 

Δεν εφαρμόζεται.  

 

 

ΤΜΗΜΑ 16. Άλλες πληροφορίες  
 

Πλήρες κείμενο των δηλώσεων Η  

H315 Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος.  
H317 Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση.  
H318 : Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη.  
H319 Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.  
H411 Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις. 
 

Πλήρες κείμενο άλλων συντομογραφιών  
 

Aquatic Chronic: Chronic aquatic toxicity 
Eye Dam.:Serious eye damage  
Eye Irrit.: Eye irritation  

Skin Irrit.: Skin irritation  
Skin Sens.: Skin sensitisation  
 

Περαιτέρω πληροφορίες  

Συμβουλές κατάρτισης: Παρέχετε επαρκείς πληροφορίες, οδηγίες και εκπαίδευση για τους χειριστές.  
 

Οι πληροφορίες που παρέχονται σε αυτό το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας είναι σωστές σύμφωνα με τις καλύτερες 
γνώσεις, πληροφορίες και πεποιθήσεις κατά την ημερομηνία της δημοσίευσής του. Οι πληροφορίες που δίνονται 
σχεδιάζονται μόνο ως οδηγίες για ασφαλή χειρισμό, χρήση, επεξεργασία, αποθήκευση, μεταφορά, διάθεση και 
αποδέσμευση και δεν πρέπει να θεωρούνται ως εγγύηση ή προδιαγραφές ποιότητας. Οι πληροφορίες αφορούν μόνο 
το συγκεκριμένο υλικό που έχει οριστεί και ενδέχεται να μην ισχύουν για το υλικό αυτό που χρησιμοποιείται σε 
συνδυασμό με οποιοδήποτε άλλο υλικό ή σε οποιαδήποτε διαδικασία, εκτός εάν ορίζεται στο κείμενο.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Σελίδα 13 από 13  

 


