Το παρόν έντυπο δεδοµένων ασφάλειας συντάσσεται σύµφωνα µε την οδηγία της Ε.Ε. 91/155/EC, όπως
τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2001/58/EC - Ευρώπη
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1.

Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσµατος και της
επιχείρησης/εταιρείας

Ονοµασία Προϊόντος και/ή
Κωδικός
Κατασκευαστής
Τηλέφωνο έκτακτης
ανάγκης εταιρείας
Τηλέφωνο Κέντρου
∆ηλητηριάσεων
Χρήση Προϊόντος

2.

: VIVE PROFESSIONAL ROOF
: ΒΙΒΕΧΡΩΜ ∆ρ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ ∆. ΠΑΤΕΡΑΣ Α.Ε.
19200 ΕΛΕΥΣΙΝΑ
210
5538700
:
: 210 7793777
: Ακρυλικό ελαστοµερές στεγανωτικό επίχρισµα

Σύσταση/στοιχεία για τα συστατικά

Σύµφωνα µε τις τρέχουσες γνώσεις του προµηθευτή, το προϊόν αυτό δεν περιέχει επικίνδυνα συστατικά σε
ποσότητες που να απαιτούν αναφορά σε αυτήν την ενότητα, σύµφωνα µε τους κανονισµούς της ΕΕ ή
εθνικούς κανονισµούς.

3.

Προσδιορισµός των κινδύνων

Το παρασκεύασµα δεν είναι ταξινοµηµένο ως επικίνδυνο σύµφωνα µε την Οδηγία 1999/45/ΕΚ και των τροποποιήσεών
της.
: ∆εν ταξινοµείται.
Ταξινόµηση

4.

Πρώτες βοήθειες

Πρώτες βοήθειες
Γενικά
Εισπνοή

Επαφή µε το δέρµα

Επαφή µε τα µάτια
Κατάποση

Ηµεροµηνία έκδοσης

: 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.
: Μεταφερθείτε σε ανοιχτό χώρο µε καθαρό αέρα. ∆ιατηρήστε 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. Μη δώσετε τίποτα από το στόµα. Αν το άτοµο έχει χάσει τις αισθήσεις
του, τοποθετήστε το πλαγιασµένο στο πλευρό και ζητήστε ιατρική συµβουλή.
: 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. ∆ιατηρήστε τον παθόντα ζεστό και σε ανάπαυση. Μην
προκαλείτε εµετό.

: 2/5/2007.

Σελίδα: 1/5

VIVE PROFESSIONAL ROOF

5.

Μέτρα για την καταπολέµηση της πυρκαγιάς

Μέσα κατάσβεσης
Συστάσεις

6.

: Συνιστάται: αλκοολάντοχος αφρός, CO2, σκόνες, καταιονισµός νερού.
Να µη χρησιµοποιείται: ψεκασµός νερού µε πίεση.
: 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.

Μέτρα για την αντιµετώπιση τυχαίας έκλυσης

Προσωπικές προφυλάξεις

: Λόγω της περιεκτικότητας του σκευάσµατος σε οργανικούς διαλύτες:
Αποµακρύνετε εστίες ανάφλεξης και αερίστε την περιοχή. Αποφύγετε την εισπνοή
ατµών ή οµίχλης. Ανατρέξτε στα µέτρα προστασίας που αναφέρονται στις
παραγράφους 7 και 8.

Χυµένο υλικό

: 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). Μην αφήνετε να
εισχωρήσει σε αποχετεύσεις ή σε υδάτινες πηγές. Καθαρίστε κατά προτίµηση µε
απορρυπαντικό. Αποφύγετε τη χρήση διαλυτών. Αν το προϊόν µολύνει λίµνες,
ποταµούς ή υπονόµους, ειδοποιήστε τις αρµόδιες αρχές σύµφωνα µε τους τοπικούς
κανονισµούς.

Σηµείωση: Βλέπε κεφάλαιο 8 για τον ατοµικό προσωπικό εξοπλισµό προστασίας και το κεφάλαιο 13 για τη
διάθεση απορριµµάτων.

7.

Χειρισµός και αποθήκευση

Χειρισµός

: Λόγω της περιεκτικότητας του σκευάσµατος σε οργανικούς διαλύτες:
Οι ατµοί είναι βαρύτεροι από τον αέρα και µπορεί να εξαπλωθούν κατά µήκος των
δαπέδων. Οι ατµοί µπορεί να σχηµατίσουν εκρηκτικά µείγµατα µε τον αέρα.
Εµποδίστε τη δηµιουργία εύφλεκτων ή εκρηκτικών συγκεντρώσεων ατµού στον αέρα
και αποφύγετε συγκέντρωση ατµού µεγαλύτερη από τα όρια επαγγελµατικής
έκθεσης.
Επιπλέον, το προϊόν πρέπει να χρησιµοποιείται µόνο σε χώρους στους οποίους δεν
υπάρχουν πηγές φωτισµού χωρίς κάλυµµα και πηγές ανάφλεξης. Προστατεύετε τον
ηλεκτρικό εξοπλισµό σύµφωνα µε το κατάλληλο πρότυπο.
Το δοχείο να διατηρείται ερµητικά κλεισµένο. Φυλάσσετε µακριά από θερµότητα,
σπινθήρες και φλόγα. ∆εν πρέπει να χρησιµοποιούνται εργαλεία που προκαλούν
σπινθήρα.
Αποφεύγετε επαφή µε το δέρµα και µε τα µάτια. Αποφεύγετε την εισπνοή σκόνης,
σωµατιδίων, εκνεφώµατος ή οµίχλης που δηµιουργούνται κατά την εφαρµογή αυτού
του παρασκευάσµατος. Αποφεύγετε την εισπνοή σκόνης που δηµιουργείται κατά τη
διάρκεια εργασιών λείανσης.
Η κατανάλωση φαγητού, ποτών και το κάπνισµα πρέπει να απαγορεύονται σε
χώρους χειρισµού, αποθήκευσης και επεξεργασίας του υλικού αυτού. Οι εργαζόµενοι
πρέπει να πλένουν τα χέρια και το πρόσωπο πριν από την κατανάλωση φαγητού και
ποτών και το κάπνισµα.
Φοράτε κατάλληλο ατοµικό προστατευτικό εξοπλισµό (βλέπε Ενότητα 8).
Ποτέ µη χρησιµοποιείτε πίεση για να αδειάσετε το δοχείο. Το δοχείο δεν είναι δοχείο
πίεσης. ∆ιατηρείτε 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.

Ηµεροµηνία έκδοσης
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7.

Χειρισµός και αποθήκευση

Αποθήκευση

: Αποθηκεύστε σύµφωνα µε τους τοπικούς κανονισµούς. ∆ιαβάστε τις προφυλάξεις
που αναγράφονται στην ετικέτα. Αποθηκεύετε σε δροσερό, καλά εξαεριζόµενο χώρο
µακριά από ασύµβατα υλικά και πηγές ανάφλεξης. Φυλάσσετε µακριά από τη
θερµότητα και το άµεσο ηλιακό φως.
Λόγω της περιεκτικότητας του σκευάσµατος σε οργανικούς διαλύτες:
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.
Μην αδειάζετε το υπόλοιπο του περιεχοµένου στην αποχέτευση.

8.

Έλεγχος της έκθεσης στο προϊόν/ατοµική προστασία

Μηχανικά µέτρα

: Παρέχετε επαρκή εξαερισµό. Όπου αυτό είναι λογικά δυνατό, πρέπει να
χρησιµοποιείτε τοπικό σύστηµα αερισµού και επαρκούς απαγωγής των αερίων. Αν
αυτά δεν επαρκούν για να διατηρήσουν τις συµπυκνώσεις των σωµατιδίων και του
ατµού των διαλυτών κάτω από το όριο επαγγελµατικής έκθεσης, φοράτε κατάλληλο
προστατευτικό εξοπλισµό του αναπνευστικού συστήµατος.

Όρια Έκθεσης στους Χώρους
Εργασίας

: ∆εν υπάρχουν διαθέσιµα στοιχεία.

Εξοπλισµός ατοµικής προστασίας
Αναπνευστικό σύστηµα
: Αν οι εργαζόµενοι εκτίθενται σε συγκεντρώσεις πάνω από το όριο έκθεσης, πρέπει
να χρησιµοποιούν κατάλληλες και πιστοποιηµένες αναπνευστικές συσκευές.
Ξηρό τρίψιµο, κόψιµο µε φλόγα και /ή συγκόλληση ξηρών υµένων χρωµάτων θα
δηµιουργήσει σκόνη και / ή επικίνδυνες αναθυµιάσεις. Υγρό [τρίψιµο] θα πρέπει να
χρησιµοποιείται παντού όπου είναι δυνατόν. Εάν η έκθεση δεν µπορεί να
αποφευχθεί µε την παροχή τοπικού εξαερισµού, θα πρέπει να χρησιµοποιηθεί
κατάλληλος εξοπλισµός για την προστασία της αναπνοής.
∆έρµα και σώµα
Χέρια

: Το προσωπικό πρέπει να φορά προστατευτικά ενδύµατα.
: Σε περίπτωση παρατεταµένου ή επανειληµµένου χειρισµού, χρησιµοποιήστε τον
εξής τύπο γαντιών: γάντια: νιτρίλιο, νεοπρένιο, ελαστικό λατέξ (φυσικό ελαστικό
κόµµι).
Οι προστατευτικές κρέµες βοηθούν στην προστασία των εκτεθειµένων περιοχών του
δέρµατος, ωστόσο δεν πρέπει να χρησιµοποιούνται αν το δέρµα εκτεθεί στο προϊόν.

: Φοράτε γυαλιά ασφαλείας ειδικά σχεδιασµένα για να παρέχουν προστασία από
πιτσίλισµα υγρών.
Έλεγχοι περιβαλλοντικής έκθεσης
Μην αφήνετε να εισχωρήσει σε αποχετεύσεις ή σε υδάτινες πηγές.
Μάτια

9.

Φυσικές και χηµικές ιδιότητες
Υγρό.
Λευκό.
9
1,37 [ΕΛΟΤ 523]
∆ιαλύεται εύκολα στα ακόλουθα υλικά: κρύο νερό και καυτό νερό.

Φυσική κατάσταση
Χρώµα
pH
Σχετική πυκνότητα
∆ιαλυτότητα

:
:
:
:
:

Ηµεροµηνία έκδοσης
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10. Σταθερότητα και δραστικότητα
Σταθερό αν η φύλαξη και ο χειρισµός γίνουν σύµφωνα µε τις συστάσεις της παρασκευάστριας εταιρίας (βλ. παράγραφο
7).
Επικίνδυνα προϊόντα διάσπασης: µονοξείδιο του άνθρακα, διοξείδιο του άνθρακα, καπνός, οξείδια του αζώτου.
Φυλάσσετε το προϊόν µακριά από τα παρακάτω υλικά για να αποφύγετε ισχυρές εξώθερµες αντιδράσεις: οξειδωτικά
µέσα, ισχυρά αλκάλια, ισχυρά οξέα.

11. Τοξικολογικά στοιχεία
∆εν υπάρχουν διαθέσιµα στοιχεία για το παρασκεύασµα καθαυτό. Το σκεύασµα έχει αξιολογηθεί σύµφωνα µε τη
συµβατική µέθοδο της Οδηγίας 1999/45/ΕΚ περί Επικίνδυνων Σκευασµάτων και έχει ταξινοµηθεί ανάλογα βάσει των
τοξικολογικών κινδύνων. Για λεπτοµέρειες, ανατρέξτε στα κεφάλαια 2 και 15.
Η έκθεση σε συγκέντρωση ατµών των διαλυτών που περιέχονται στο προϊόν πέραν του καθορισµένου ορίου
επαγγελµατικής έκθεσης µπορεί να προκαλέσει ανεπιθύµητες επιπτώσεις στην υγεία προκαλώντας ερεθισµό των
βλεννογόνων και του αναπνευστικού συστήµατος, καθώς και ανεπιθύµητες επιπτώσεις στους νεφρούς, το ήπαρ και το
κεντρικό νευρικό σύστηµα. Τα συµπτώµατα και οι ενδείξεις περιλαµβάνουν πονοκέφαλο, ζάλη, κόπωση, µυική
αδυναµία, υπνηλία και σε ακραίες περιπτώσεις απώλεια αισθήσεων. Οι διαλύτες µπορούν να προκαλέσουν µερικές από
τις προαναφερθείσες βλάβες αν απορροφηθούν από το δέρµα. 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.

12. Οικολογικά στοιχεία
∆εν 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.

13. Εξάλειψη ουσίας/παρασκευάσµατος
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. Στοιχεία σχετικά µε τη µεταφορά
Ξηρά - Οδός/Σιδηρόδροµος
Τίτλος µεταφορικού
εγγράφου
Οµάδα συσκευασίας
Θάλασσα
Αριθµός OHE
Οικεία ονοµασία
αποστολής
Οµάδα συσκευασίας

: : : ∆εν υπόκειται σε κανονισµό
: : -

Θαλάσσιος ρυπαντής
αέρας
Αριθµός OHE
Οικεία ονοµασία
αποστολής

: ΟΧΙ

Ηµεροµηνία έκδοσης

: 2/5/2007.
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14. Στοιχεία σχετικά µε τη µεταφορά
Οµάδα συσκευασίας
: Υδάτινες οδοί ενδοχώρας
Οικεία ονοµασία
: αποστολής
Οµάδα συσκευασίας
: Το προϊόν δεν υπόκειται σε κανονισµούς για τη µεταφορά σύµφωνα µε τον ADR/RID, IMDG, ICAO/IATA.

15. Στοιχεία σχετικά µε τις κανονιστικές διατάξεις
Κανονισµοί ΕΕ
Φράσεις κινδύνου
Στατιστική ταξινόµηση ΕΚ
(∆ασµολογικός Κώδικας)

: Αυτό το παρασκεύασµα δεν κατατάσσεται ως επικίνδυνο σύµφωνα µε την Οδηγία
88/379/ΕΟΚ της Ευρωπαϊκής Ένωσης
: Το προϊόν αυτό δεν είναι ταξινοµηµένο σύµφωνα µε τη νοµοθεσία της ΕΕ.
: 32089091

16. Άλλα στοιχεία
Ταξινόµηση κατά CEPE
: 2
Οι πληροφορίες στο παρόν δελτίο δεδοµένων ασφαλείας (∆∆Α) είναι απαραίτητες σύµφωνα µε την Οδηγία
91/155/ΕΟΚ και τις τροποποιήσεις αυτής.
: 2/5/2007.
Ηµεροµηνία έκδοσης
Έκδοση
: 1
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. ∆εν πρέπει να θεωρηθούν σαν εγγύηση των ιδιοτήτων του προϊόντος.

Ηµεροµηνία έκδοσης
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