Συμμορφώνεται στον Κανονισμό (ΕΚ) Αριθ. 1907/2006 (REACH), Παράρτημα II - Ελλάδα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
VIVE PROFESSIONALΥΔΡΟΧΡΩΜΑ

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
Στοιχεία της ουσίας ή του παρασκευάσματος
Ονομασία προϊόντος
: VIVE PROFESSIONALΥΔΡΟΧΡΩΜΑ
Κωδικός Προϊόντος
: Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία.
Περιγραφή προϊόντος
: Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία.
Χρήση της ουσίας/του παρασκευάσματος
Χρήση προϊόντος
: Yδρόχρωμα για χρήση σε ταβάνια και κλιμακοστάσια
Αναγνωρισμένες χρήσεις
Τομέας χρήσης
Κατηγορία χημικού
Κατηγορία επεξεργασίας
Κατηγορία αντικειμένου
προϊόντος
Δεν ορίζεται κανένα.
Στοιχεία της εταιρείας/επιχείρησης
Κατασκευαστής
: ΒΙΒΕΧΡΩΜ Δρ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ Δ. ΠΑΤΕΡΑΣ Α.Ε.
192 00 ΕΛΕΥΣΙΣ
Διανομέας
: ΒΙΒΕΧΡΩΜ Δρ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ Δ. ΠΑΤΕΡΑΣ Α.Ε.
ΠΑΤΗΜΑ ΜΑΓΟΥΛΑΣ, 19200 ΕΛΕΥΣΙΝΑ
Διεύθυνση e-mail του
: (Δνση Διαχειριστικών Συστημάτων)
vivechrom@vivechrom.gr
ατόμου που είναι
υπεύθυνο για το παρόν
φύλλων δεδομένων
ασφάλειας (SDS)
Τηλέφωνο κέντρου
δηλητηριάσεων
Αριθμός τηλεφώνου
επείγουσας ανάγκης (με
ώρες λειτουργίας)

: +30210 7793777
: 210 5538700 (7:00-19:00)
801 11 55600 (8:00 - 16:00)

2. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ
Το προϊόν δεν ταξινομείται ως επικίνδυνο σύμφωνα με την Οδηγία 1999/45/ΕΚ και τις τροποποιήσεις της.
Ταξινόμηση
: Δεν ταξινομείται.

3. ΣΥΝΘΕΣΗ/ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ
Δεν υπάρχουν καθόλου συστατικά που, από όσο γνωρίζει ο προμηθευτής και αναφορικά με τις
συγκεντρώσεις που ισχύουν, να έχουν ταξινομηθεί ως επικίνδυνα για την υγεία ή το περιβάλλον και κατά
συνέπεια δεν είναι απαραίτητη η καταχώρησή τους σε αυτήν την ενότητα.

4. ΜΕΤΡΑ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ
Πρώτες βοήθειες
Γενικά

Εισπνοή

Ημερομηνία
έκδοσης/Ημερομηνία
αναθεώρησης

: Αν έχετε αμφιβολίες ή αν τα συμπτώματα επιμένουν, ζητήστε ιατρική βοήθεια. ΠΟΤΕ
μη δίνετε σε ένα άτομο που έχει χάσει τις αισθήσεις του οτιδήποτε από το στόμα. Αν
το άτομο έχει χάσει τις αισθήσεις του, τοποθετήστε το πλαγιασμένο στο πλευρό και
ζητήστε ιατρική συμβουλή.
: Μεταφερθείτε σε ανοιχτό χώρο με καθαρό αέρα. Διατηρήστε τον παθόντα ζεστό και
σε ανάπαυση. Εάν δεν αναπνέει, η αναπνοή είναι ακανόνιστη ή εάν παρουσιαστεί
αναπνευστική παύση, παρέχετε τεχνητή αναπνοή ή οξυγόνο από εκπαιδευμένο
προσωπικό.

: 1/11/2007.
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4. ΜΕΤΡΑ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ
Επαφή με το δέρμα

Επαφή με τα μάτια
Κατάποση

: Αφαιρέστε το μολυσμένο ρουχισμό και υποδήματα. Πλύνετε το δέρμα πολύ καλά με
σαπούνι και νερό ή χρησιμοποιήστε κατάλληλο καθαριστικό δέρματος. Μη
χρησιμοποιείτε διαλύτες ή αραιωτικά.
: Ελέγξτε εάν φορά φακούς επαφής και αφαιρέστε τους. Ξεπλύντε αμέσως τα μάτια με
τρεχούμενο νερό για τουλάχιστον 15 λεπτά, κρατώντας τα βλέφαρα ανοικτά.
: Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το
δοχείο ή την ετικέτα. Διατηρήστε τον παθόντα ζεστό και σε ανάπαυση. Μην
προκαλείτε εμετό.

5. ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ
Μέσα κατάσβεσης
Μέσα πυρόσβεσης που δεν
πρέπει να
χρησιμοποιηθούν

: Συνιστάται: αλκοολάντοχος αφρός, CO2, σκόνες, καταιονισμός νερού.
: Μη χρησιμοποιείτε υδατοπίδακα.

Ειδικοί κίνδυνοι έκθεσης

: Η φωτιά παράγει πυκνό, μαύρο καπνό. Η έκθεση σε προϊόντα διάσπασης μπορεί να
προκαλέσει κίνδυνο για την υγεία. Μπορεί να απαιτηθεί χρήση κατάλληλης
αναπνευστικής συσκευής.
Ψύξτε με νερό κλειστά δοχεία που εκτίθενται σε πυρκαγιά. Μη διοχετεύετε την
απορροή από την πυρκαγιά στους υπονόμους ή τις υδάτινες οδούς.

6. ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΥΧΑΙΑΣ ΕΚΛΥΣΗΣ
Προσωπικές προφυλάξεις

: Αποφύγετε την εισπνοή ατμών ή ομίχλης. Ανατρέξτε στα μέτρα προστασίας που
αναφέρονται στις παραγράφους 7 και 8. Περιορίστε και συλλέξτε την έκχυση με μη
καιόμενα απορροφητικά υλικά όπως π.χ. άμμο, γη, βερμικουλίτη ή γη διατόμων, και
τοποθετήστε σε δοχείο απορριμμάτων σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς (βλ.
παράγραφο 13).

Περιβαλλοντικές
προφυλάξεις

: Μην αφήνετε να εισχωρήσει σε αποχετεύσεις ή σε υδάτινες πηγές. Αν το προϊόν
μολύνει λίμνες, ποταμούς ή υπονόμους, ειδοποιήστε τις αρμόδιες αρχές σύμφωνα με
τους τοπικούς κανονισμούς.
Μέθοδοι καθαρισμού
: Καθαρίστε κατά προτίμηση με απορρυπαντικό. Αποφύγετε τη χρήση διαλυτών.
Σημείωση: Βλέπε κεφάλαιο 8 για τον ατομικό προσωπικό εξοπλισμό προστασίας και το κεφάλαιο 13 για τη
διάθεση απορριμμάτων.

7. ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
Χειρισμός

: Το δοχείο να διατηρείται ερμητικά κλεισμένο.
Αποφεύγετε επαφή με το δέρμα και με τα μάτια. Αποφεύγετε την εισπνοή ατμού,
εκνεφώματος και ομίχλης.
Η κατανάλωση φαγητού, ποτών και το κάπνισμα πρέπει να απαγορεύονται σε
χώρους χειρισμού, αποθήκευσης και επεξεργασίας του υλικού αυτού.
Φοράτε κατάλληλο ατομικό προστατευτικό εξοπλισμό (βλέπε Ενότητα 8).
Ποτέ μη χρησιμοποιείτε πίεση για να αδειάσετε το δοχείο. Το δοχείο δεν είναι δοχείο
πίεσης.
Διατηρείτε πάντα το προϊόν μέσα σε δοχεία κατασκευασμένα από το ίδιο υλικό με το
αρχικό δοχείο.
Συμμορφωθείτε με τη νομοθεσία περί υγείας και ασφάλειας στην εργασία.

Αποθήκευση

: Αποθηκεύστε σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. Αποθηκεύετε σε ξηρό,
δροσερό και καλά εξαεριζόμενο χώρο. Φυλάσσετε μακριά από: οξειδωτικά μέσα,
ισχυρά αλκάλια, ισχυρά οξέα.
Απαγορεύεται το κάπνισμα. Εμποδίστε την πρόσβαση σε μη εξουσιοδοτημένα
άτομα. Κλείνετε ερμητικά και πολύ προσεκτικά τα δοχεία που έχουν ανοιχτεί και
διατηρείτε τα σε όρθια θέση για να αποτραπεί διαρροή.

Ημερομηνία
έκδοσης/Ημερομηνία
αναθεώρησης

: 1/11/2007.
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8. ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΪΟΝ/ΑΤΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Όρια έκθεσης στους χώρους : Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία.
εργασίας
Έλεγχοι έκθεσης

: Παρέχετε επαρκή εξαερισμό. Όπου αυτό είναι λογικά δυνατό, πρέπει να
χρησιμοποιείτε τοπικό σύστημα αερισμού και επαρκούς απαγωγής των αερίων.
Έλεγχοι επαγγελματικής έκθεσης
Χέρια
Οι προστατευτικές κρέμες βοηθούν στην προστασία των εκτεθειμένων περιοχών του δέρματος, ωστόσο δεν πρέπει
να χρησιμοποιούνται αν το δέρμα εκτεθεί στο προϊόν.
Μάτια
: Φοράτε γυαλιά ασφαλείας ειδικά σχεδιασμένα για να παρέχουν προστασία από
πιτσίλισμα υγρών.
Έλεγχοι περιβαλλοντικής
: Μην αφήνετε να εισχωρήσει σε αποχετεύσεις ή σε υδάτινες πηγές.
έκθεσης

9. ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
Φυσική κατάσταση
Οσμή
pH
Σχετική πυκνότητα
Διαλυτότητα

:
:
:
:
:

Υγρό.
Χαρακτηριστική.
11
1,65 [ΕΛΟΤ 523]
Διαλύεται εύκολα στα ακόλουθα υλικά: κρύο νερό.

10. ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΙΜΟΤΗΤΑ
Συνθήκες προς αποφυγήν

: Σταθερό αν η φύλαξη και ο χειρισμός γίνουν σύμφωνα με τις συστάσεις της
παρασκευάστριας εταιρίας (βλ. παράγραφο 7). Όταν εκτίθεται σε υψηλές
θερμοκρασίες ενδέχεται να παράγει επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης.

Υλικά προς αποφυγήν

: Φυλάσσετε το προϊόν μακριά από τα παρακάτω υλικά για να αποφύγετε ισχυρές
εξώθερμες αντιδράσεις: οξειδωτικά μέσα, ισχυρά αλκάλια, ισχυρά οξέα.
: Μεταξύ των προϊόντων αποσύνθεσης ενδέχεται να περιλαμβάνονται τα ακόλουθα
υλικά: μονοξείδιο του άνθρακα, διοξείδιο του άνθρακα, καπνός, οξείδια του αζώτου.

Επικίνδυνα υλικά
αποσύνθεσης

11. ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Τοξικοκινητική
Απορρόφηση
: Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία.
Κατανομή
: Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία.
Μεταβολισμός
: Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία.
Απέκκριση
: Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία.
Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία για το παρασκεύασμα καθαυτό. Το παρασκεύασμα δεν είναι ταξινομημένο ως
επικίνδυνο σύμφωνα με την Οδηγία 1999/45/ΕΚ και των τροποποιήσεών της.
Η επανειλημμένη ή παρατεταμένη επαφή με το σκεύασμα μπορεί να προκαλέσει απομάκρυνση του φυσικού λίπους του
δέρματος, κάτι που θα έχει σαν αποτέλεσμα την εμφάνιση μη αλλεργικής δερματίτιδας εξ επαφής και την απορρόφηση
μέσω του δέρματος.
Αν πιτσιλιστεί υγρό στα μάτια, μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό και αναστρέψιμη βλάβη.
Οξεία τοξικότητα
Συμπέρασμα/Περίληψη
Χρόνια τοξικότητα
Συμπέρασμα/Περίληψη
Καρκινογένεση
Συμπέρασμα/Περίληψη
Μεταλλακτικότητα
Ημερομηνία
έκδοσης/Ημερομηνία
αναθεώρησης

: Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία.
: Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία.
: Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία.

: 1/11/2007.
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11. ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Συμπέρασμα/Περίληψη
Δυναμικό τερατογένεσης
Συμπέρασμα/Περίληψη
Αναπαραγωγική τοξικότητα
Συμπέρασμα/Περίληψη

: Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία.
: Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία.
: Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία.

12. ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία για το παρασκεύασμα καθαυτό.
Μην αφήνετε να εισχωρήσει σε αποχετεύσεις ή σε υδάτινες πηγές.
Το παρασκεύασμα έχει αξιολογηθεί σύμφωνα με τη συμβατική μέθοδο της οδηγίας 1999/45/ΕΚ για τα επικίνδυνα
παρασκευάσματα και δεν ταξινομείται ως επικίνδυνο για το περιβάλλον.
Υδάτινη οικοτοξικότητα
Συμπέρασμα/Περίληψη
: Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία.
Ανθεκτικότητα και ικανότητα αποικοδόμησης
Συμπέρασμα/Περίληψη
: Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία.
ΑΒΤ
: Δεν ισχύει.
αΑαΒ
: Δεν ισχύει.

13. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ
Μην αφήνετε να εισχωρήσει σε αποχετεύσεις ή σε υδάτινες πηγές.
Απορρίψτε σύμφωνα με όλους τους ισχύοντες εθνικούς και τοπικούς κανονισμούς.
Επικίνδυνα απόβλητα
: Σύμφωνα με τις παρούσες γνώσεις του προμηθευτή, το προϊόν αυτό δεν θεωρείται
επικίνδυνο απόβλητο, όπως προβλέπεται από την Οδηγία 91/689/ΕΟΚ της Ε.Ε.

14. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ
Μεταφορά εντός των εγκαταστάσεων του χρήστη: Μεταφέρετε πάντα κλειστά δοχεία, τα οποία να είναι όρθια και
ασφαλισμένα. Εξασφαλίστε ότι τα άτομα που μεταφέρουν το προϊόν γνωρίζουν τι πρέπει να κάνουν σε περίπτωση
ατυχήματος ή διαρροής.
Ξηρά - Οδός/Σιδηρόδρομος
Τίτλος μεταφορικού
: εγγράφου
Ομάδα συσκευασίας
Θάλασσα
Οικεία ονομασία
αποστολής
Ειδικοί όροι
Ομάδα συσκευασίας
Θαλάσσιος ρύπος
Προγράμματα Έκτακτης
Ανάγκης (EmS)
Αέρας
Οικεία ονομασία
αποστολής
Ειδικοί όροι
Ομάδα συσκευασίας
Υδάτινες οδοί ενδοχώρας
Οικεία ονομασία
αποστολής
Ημερομηνία
έκδοσης/Ημερομηνία
αναθεώρησης

: : :
: : No.
: Not available.

: :
: : -

: 1/11/2007.
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14. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ
Ομάδα συσκευασίας
: Το προϊόν δεν υπόκειται σε κανονισμούς για τη μεταφορά σύμφωνα με τον ADR/RID, IMDG, ICAO/IATA.

15. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Αξιολόγησης Χημικής
Ασφάλειας

: Το προϊόν αυτό περιέχει ουσίες για τις οποίες ακόμη απαιτούνται αξιολογήσεις
χημικής ασφάλειας.

Κανονισμοί ΕΕ

: Το προϊόν δεν χαρακτηρίζεται ως επικίνδυνο σύμφωνα με τις απαιτήσεις της
Οδηγίας για τα Επικίνδυνα Παρασκευάσματα.
: Το προϊόν αυτό δεν είναι ταξινομημένο σύμφωνα με τη νομοθεσία της ΕΕ.
: IIA/α. Εσωτερικής χρήσης µατ για τοίχους και οροφές (στιλπνότητα <25@60°).
Οριακές τιμές ΕΕ: 75g/l (2007) 30g/l (2010.)
Το παρόν προϊόν περιέχει το μέγιστο 5 g/l πτητική οργανική ένωση.

Φράσεις κινδύνου
Πτητική οργανική ένωση
για μίγμα έτοιμο προς
χρήση
Απορρυπαντικά Κανονισμός (ΕΚ) Αρ.
907/2006

: Δεν ισχύει.

Απογραφή Ευρώπης
Επιπρόσθετες
Προειδοποιητικές Φράσεις
(CEPE)

: Δεν προσδιορίζεται.
: Δεν ισχύει.

Οι πληροφορίες στο παρόν φύλλο δεδομένων ασφάλειας απαιτούνται σύμφωνα με το Παράρτημα II του Κανονισμού
(ΕΚ) Αρ. 1907/2006.

16. ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Ταξινόμηση κατά CEPE
: 7
Περιορισμοί στη χρήση
Τομέας χρήσης
Κατηγορία χημικού
προϊόντος
Δεν ορίζεται κανένα.

Κατηγορία επεξεργασίας

Κατηγορία αντικειμένου

Ημερομηνία έκδοσης/
: 1/11/2007.
Ημερομηνία αναθεώρησης
Έκδοση
: 2
Υποδεικνύει στοιχεία που έχουν μεταβληθεί από προηγούμενη έκδοση.
Ειδοποίηση για τον αναγνώστη
Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το δελτίο δεδομένων ασφαλείας βασίζονται στις γνώσεις που
κατέχουμε επί του παρόντος και τους ισχύοντες νόμους. Το προϊόν δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί για
σκοπούς άλλους από αυτούς που καθορίζονται στην ενότητα 1, χωρίς προηγουμένως ο χρήστης να έχει
λάβει γραπτές οδηγίες σχετικά με το χειρισμό του προϊόντος. Είναι πάντοτε ευθύνη του χρήστη να λαμβάνει
όλα τα αναγκαία μέτρα ώστε να εκπληρώνει τις απαιτήσεις των τοπικών κανόνων και νομοθεσίας. Οι
πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το δελτίο δεδομένων ασφαλείας παρέχονται ως περιγραφή των
απαιτήσεων ασφαλείας για το προϊόν μας. Δεν πρέπει να θεωρηθούν σαν εγγύηση των ιδιοτήτων του
προϊόντος.
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